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مقدمة 
 ىاديان لمعالميف ، كالصبلة كالسبلـ الحمد هلل الذم أنزؿ القرآف الكريـ ىدل لممتقيف ، كبعث رسكلو محمدان 

عمى مف أكضح بسنتو معالـ الديف ، كبيف بسيرتو طريؽ الراشديف ، كعمى آلو كأصحابو الغر المياميف ، كعمى 
كبعد ،،،، .                      آميف . جعمنا اهلل منيـ . مف اقتفى آثارىـ كتبعيـ بإحساف إلى يـك الديف 

فإف السنة النبكية المطيرة تناؿ مف ىجـك أعداء اإلسبلـ في الداخؿ كالخارج القسط الكافر كالنصيب األكبر ، 
. كذلؾ لما يعممكنو عنيا مف ككنيا منارة اإلسبلـ ، كترجماف القرآف ، كالبياف الشافي المفصؿ لشريعة الرحمف 

، كذلؾ لما ليما مف أثر عظيـ (صحيح البخارم كمسمـ  )كقد تركز اليجـك في اآلكنة األخيرة عمى الصحيحيف 
في حفظ السنة ، كجمع أصح ركاياتيا في كتاب كاحد ، كلما ليما مف مكانة سامية عند المسمميف جميعان ، فقد 

 .  تمقتيما األمة بالقبكؿ ، كصارا عندىا أصح الكتب كأكثقيا بعد كتاب اهلل 
كمف أحاديث الصحيحيف التي حاكؿ أعداء اإلسبلـ مف المستشرقيف كالمنصريف في اآلكنة األخيرة استغبلليا 

 رضي – بالسيدة عائشة  ، كتشكيو صكرتو الكريمة أماـ العالـ حديث زكاجو في اليجكـ عمى شخصية النبي 
حيث ادعكا أف ىذا الزكاج شيء مشيف ، كانتياؾ لمطفكلة البريئة . كىي في التاسعة مف عمرىا –اهلل عنيا 

المتمثمة في شخصية السيدة عائشة ، كأنو اليكجد دافع كراء مثؿ ىذا الزكاج مف رجؿ في الرابعة كالخمسيف مف 
طفمة في التاسعة سكل المتعة الجسدية، كصاركا يقيسكف السيدة عائشة عمى بنات التاسعة اليـك في المجتمعات 

. المعاصرة 
 عمى نفر مف المؤرخيف كالباحثيف المسمميف ، كزاد مف تصديقيـ لو – لؤلسؼ الشديد –كانطمى ىذا الباطؿ 

عكامؿ أخرل مف مثؿ تقديميـ العقؿ عمى الشرع ، كافتتانيـ بالمكاثيؽ الدكلية لحقكؽ المرأة كالطفؿ ، كمحاكالتيـ 
المستمرة التكفيؽ بينيا كبيف اإلسبلـ حتى اليتيـ اإلسبلـ بالتخمؼ مف كجية نظرىـ  ، كفي نفس الكقت ما يقع 

.  أحيانا مف تزكيج بعض اآلباء بناتيـ الصغيرات مف غير األكفاء طمبان لمماؿ أك المنصب كالجاه
فصار ىؤالء المؤرخكف كالكاتبكف يبحثكف عف أية شبيات يردكف بيا ركاية الصحيحيف في عمر السيدة عائشة 

بؿ صار بعضيـ يضرب بيا المثؿ عمى .  ، كيشكككف العامة كالخاصة في صحتيا عند زكاجيا بالنبي 
 كانت في  الرابعة – –كبدأكا يشيعكف أف السيدة عائشة عند زكاجيا بالنبي .  عامة فالتشكيؾ في الصحيحي

عشرة أك الخامسة عشرة أك الثامنة عشرة أك التاسعة عشرة مف عمرىا عمى أكثر تقدير كصمكا إليو ، كليست في 
.  التاسعة كما ىك مركم في الصحيحيف 

 كسنتو بكجو عاـ ، كلمصحيحيف بكجو خاص أف أقـك بتتبع ىذه الشبيات التي كقد دفعني حبي لمنبي 
 ، ف بيا عمى ىذه الركاية المباركة كجمعيا ؛ لكي أضعيا في محؾ البحث العممي أماـ ركاية الصحيحيفيشاغبك

 بين رواية الصحيحين لعمر السيدة عائشة عند زواجيا بالنبي :  " فكاف ىذا البحث الذم عنكنت لو بػ  
" صدق الحقيقة وافتراء المشككين 

 
ىدف البحث  
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ىؿ أثرت ىذه الشبيات التي كردت عمى : ييدؼ البحث الذم بيف أيدينا إلى اإلجابة عمى سؤاؿ كبير مفاده 
 في صدقيا كصحتيا ؟ كيتفرع عف ىذا ركاية الصحيحيف في شأف عمر السيدة عائشة عند زكاجيا مف النبي 

:  السؤاؿ أسئمة فرعية حكؿ كؿ شبية مف الشبيات عمى حدة عمى النحك التالي 
تساؤالت الدراسة 

ما أصؿ كؿ شبية مف ىذه الشبيات ؟  - 1
 ؟ فىؿ تستطيع ىذه الشبيات أف تقـك عمى ساؽ لتضعؼ أك تكىف مف ركاية الصحيحي- 2
ىؿ يكجد تعارض بيف الشبيات التى أثاركىا مف الصحيحيف مع ىذه الركاية التي معنا ؟  - 3
ىؿ مصادر ىذه الشبيات تتساكؽ مع قيمة الصحيحيف كمكانتيما العممية ؟  - 4

منيج البحث   
المنيج الذم يحدد طريقة التناظر " يعتمد ىذا البحث في المبحث الرئيس منو عمى المنيج الجدلي ذلؾ 

( 1)."كالتحاكر في الجماعات العممية ، أك في المناقشات العممية عمى اختبلفيا 
 إلى الرجكع فكالمقصكد مف استعماؿ ىذا المنيج في بحثي ىذا دعكة أصحاب الشبيات حكؿ ركاية الصحيحي

 كالعناد في مكقفيـ مف ىذه الركاية التي بمغت أعمى درجات الصحة سندان كمتنان ةإلى الحؽ ، كالتخمي عف المجاج
ًة  }:كما أمرنا رب العزة في القرآف الكريـ حيف قاؿ .التفاؽ صاحبي الصحيحيف عمييا  بِّؾى ًباٍلًحٍكمى اٍدعي ًإًلى سىًبيًؿ رى

اًدٍلييـ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي  سىنىًة كىجى ٍكًعظىًة اٍلحى     [125: النحؿ ] ........ {كىاٍلمى
طريقة البحث  

: مف خبلؿ المنيج السابؽ سمؾ الباحث طريقة في بحثو تتمخص في النقاط اآلتية 
  .عرض كؿ الركايات الكاردة في الصحيحيف لعمر السيدة عائشة حيف زكاجيا بالنبي  -1

.  بيذه الشبيات فاستنباط بعض األسباب الدافعة إلى معارضة ركاية الصحيحي -2
 .التنكيو بذكر أصحاب الشبيات كدكافعيـ الظاىرة مف خبلؿ كتاباتيـ  -3

 .عرض كؿ شبية عمى حدة كالرد عمييا عقبيا مباشرة  -4

الرجكع إلى مصدر الشبية ، كبياف األصؿ الذم بنيت عميو ، ثـ الكر عمييا بالبطبلف مف خبلؿ  -5
 .ىدـ ىذا األصؿ مف المصادر اإلسبلمية األصيمة 

 .اإللماح إلى أسباب ذيكع ىذه الشبيات في عصرنا الحاضر  -6

 
 
 

الدراسات السابقة  
                                                 

 . 1977ثالثة / ككالة المطبكعات بالككيت ط/  ط19عبد الرحمف بدكم ص / انظر مناىج البحث العممي الدكتكر-  1
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 كما يدكر لـ أعثر عمى دراسة سابقة تكافرت عمى ركاية الصحيحيف لعمر السيدة عائشة عند زكاجيا بالنبي 
نما قد يتعرض أحد الباحثيف ليذه القضية في ثنايا بحثو كما فعؿ الباحث  / حكليا مف افتراءات كشبيات ، كا 

أـ المؤمنيف عائشة كمركياتيا في التفسير مف الكتب " محمكد سميماف عمى في أطركحتو لمماجستير كالتي بعنكاف 
العقاد الثبلثة حكؿ عمر السيدة عائشة كقاـ بالرد / حيث ذكر شبيات األستاذ  . (1)"الستة كتفسير الطبرم 

.  عمييا 
كىناؾ بعض المقاالت المتناثرة كالمحاضرات الصكتية لبعض الباحثيف كالدعاة عمى شبكة المعمكمات الدكلية 

لكف أحدان منيا لـ يستكعب جميع الشبيات ، فضبلن عف أف معظـ الردكد . حكؿ الرد عمى بعض ىذه الشبيات 
 .ليست عممية مكثقة ، كبعضيا يتسـ بالضعؼ 

خطة البحث  
: جاء البحث في مقدمة كمبحثيف كخاتمة عمى النحك التالي 

. كتشتمؿ عمى ىدؼ البحث ، كمنيجو ، كطريقتو ، كالدراسات السابقة ، كخطة البحث  : المقدمة
 . صدؽ الحقيقة في عمر السيدة عائشة عند زكاجيا بالنبي  : المبحث األول
 كالرد  شبيات المشككيف في ركاية الصحيحيف لعمر السيدة عائشة عند زكاجيا بالنبي  :المبحث الثاني

 . عمييا
. كبيا أىـ نتائج البحث كتكصياتو  : الخاتمة

 ، كأف يككف  أف أككف بيذا البحث المتكاضع ممف يخدمكف سنة الحبيب محمد أسأؿ اهلل .. كفي الختاـ 
كأف ينفع بو قارئو كمؤلفو ، ككؿ مف ينظر  . فاتحة خير ألف يستعممني في الدفاع عنيا كالذب عف مقاـ النبي 

.                                                      يـك الينفع ماؿ كال بنكف إال مف أتى اهلل بقمب سميـ فيو ، كيرزقيـ بو شفاعة الحبيب 
                                                                          الباحث 

                                                               محمد رمضاف أبك بكر محمكد 
                                                    أستاذ مساعد بجامعتي األزىر بمصر كحائؿ بالسعكدية

                                                 
ىػ 1410جامعة أـ القرم سنة -  كمية الدعكة كأصكؿ الديف –رسالة ماجستير بقسـ الكتاب كالسنة -  1
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المبحث األول 
(1 )صدق الحقيقة في عمر السيدة عائشة عند زواجيا بالنبي 

في أصح كتب السنة في  -  –عند زكاجيا بالنبي - رضي اهلل عنيا –كردت ركاية عمر السيدة عائشة
: صحيحي البخارم كمسمـ ، كذلؾ عمى النحك اآلتي 

: في صحيح البخاري : أواًل 
في خمسة مكاضع  - –عند زكاجيا بالنبي -  رضي اهلل عنيا –ركل اإلماـ البخارم عمر السيدة عائشة

:  مف صحيحو كىي 
 عائشة كقدكميا المدينة كبنائو بيا باب تزكيج النبي –كتاب المناقب -1    

حدثني فركة بف أبي المغراء حدثنا عمي بف مسير عف ىشاـ عف أبيو -  :  رحمو اهلل –قاؿ اإلماـ البخارم 
 فنزلنا في بني  ،فقدمنا المدينة، كأنا بنت ست سنيف  تزكجني النبي : عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت  

ني لفي  ، فأتتني أمي أـ ركماف،  (4) جميمة(3) فكفى ،  فتمزؽ شعرم؛ (2) فكعكت ،الحارث بف خزرج  كا 
 فأخذت بيدم حتى أكقفتني عمى  ، فأتيتيا ال أدرم ما تريد بي ،كمعي صكاحب لي فصرخت بي،  (5)أرجكحة

ني ألنيج -باب الدار  ثـ  ،فمسحت بو كجيي كرأسي،  ثـ أخذت شيئا مف ماء  - حتى سكف بعض نفسي(6) كا 
 فأسممتني إلييف  ، فقمف عمى الخير كالبركة كعمى خير طائر ، فإذا نسكة مف األنصار في البيت ،أدخمتني الدار

( 7 .") كأنا يكمئذ بنت تسع سنيف ، فأسممتني إليو ،ضحى  فمـ يرعني إال رسكؿ اهلل  ،فأصمحف مف شأني
حدثني عبيد بف إسماعيؿ حدثنا أبك أسامة -  أيضان –كفي نفس الكتاب كالباب بإسناد آخر  قاؿ  - 2    

إلى المدينة بثبلث سنيف فمبث سنتيف أك قريبا مف  تكفيت خديجة قبؿ مخرج النبي : عف ىشاـ عف أبيو قاؿ 
( 8 . ")ذلؾ كنكح عائشة كىي بنت ست سنيف ثـ بنى بيا كىي بنت تسع سنيف

                                                 
عبرت عف ركاية الصحيحيف بصدؽ الحقيقة ، كما يضادىا باالفتراء كالتشكيؾ ؛ ألف ىذا ما يعتقده كؿ مسمـ فاىـ لدينو في -  1

الصحيحيف ، كمع ىذا اليقيف بصدؽ ركاية الصحيحيف فإني لف أغفؿ ذكر شبية كقفت عمييا اعترض بيا أحد عمى ىذه الركاية ، 
. بعرض شبياتيـ بصكرة كاضحة عمى حسب ما تقضيو األمانة العممية -  بمشيئة اهلل تعالى–كسأقـك 

المكتبة العممية بيركت /  ط 453 ص 5النياية في غريب األثر البف األثير الجزرم ج  }أم  ألمت بيا الحمى: كعكت -  2
 {ـ 1979

 ( 469ص  / 5ج )- النياية في غريب األثر  ) كفى الشيء ككفى إذا تـ ككمؿ:  كفى -  3
 ( 814 /1النياية  ) مف الشعر  ما سقط عمى المنكبيف: تصغير جمة كىي : جميمة -  4
النياية في } حبؿ يشد طرفاه في مكضع عاؿ ثـ يركبو اإلنساف كيرؾ كىك فيو سمى بو لتحركو كمجيئو كذىابو : أرجكحة -   5

{ 487 / 2- غريب األثر 
 {(281 / 5)- النياية في غريب األثر  }.الربك كتكاتر النفس مف شدة الحركة أك فعؿ متعب : النيج بالتحريؾ -  6

ـ  1987ثالثة /  بيركت ط–اليمامة –دار ابف كثير /  ط3894/   ح1063 ص 3ج -   7
 .  3896/ ح . نفس الجزء كالصفحة -  8
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ًئي لـ يىًحٍضفى }باب إنكاح الرجؿ كلده الصغار لقكلو تعالى  –كتاب النكاح - 3      ةىا ثبلثت فجعؿ عد{ كىالبلَّ
 أشير قبؿ البمكغ  

أف : حدثنا محمد بف يكسؼ حدثنا سفياف عف ىشاـ عف أبيو عف عائشة رضي اهلل عنيا -  رحمو اهلل –قاؿ 
( 1. ")تزكجيا كىي بنت ست سنيف كأدخمت عميو كىي بنت تسع كمكثت عنده تسعا  النبي 

حفصة   باب تزكيج األب ابنتو مف اإلماـ كقاؿ عمر خطب النبي -  أيضان –كفي كتاب النكاح - 4    
. فأنكحتو

تزكجيا كىي بنت ست  حدثنا معمى بف أسد حدثنا كىيب عف ىشاـ بف عركة عف عائشة أف النبي : قاؿ  
  (2 . ")كقاؿ ىشاـ كأنبئت أنيا كانت عنده تسع سنيف. سنيف كبنى بيا كىي بنت تسع سنيف 

 . باب مف بنى بامرأة كىي بنت تسع سنيف- كفي نفس الكتاب   -  5    
 تزكج النبي : حدثنا قبيصة بف عقبة حدثنا سفياف عف ىشاـ بف عركة عف عركة   قاؿ اإلماـ البخارم 

( 3. ")عائشة كىي ابنة ست سنيف كبنى بيا كىي ابنة تسع كمكثت عنده تسعا 
: في صحيح اإلمام مسمم :  ثانيًا 

في كتاب  -  –عند زكاجيا بالنبي -  رضي اهلل عنيا –ركل اإلماـ مسمـ في صحيحو عمر السيدة عائشة
( 4) باب تزكيج األب البكر الصغيرة بعدة أسانيد عمى النحك التالي–النكاح 
 فيحدثنا أبك كريب محمد بف العبلء حدثنا أبك أسامة ح كحدثنا أبك بكر بف أبى شيبة قاؿ كجدت قاؿ - 1 
 كأنا بي كبنىلست سنيف -  - رسكؿ اهلل تزكجني عف أبى أسامة عف ىشاـ عف أبيو عف عائشة قالت كتابي

 كأنا عمى  ، أـ ركماففأتتني جميمة شعرمفكفى  ،  فكعكت شيرا  ،  فقدمنا المدينة : قالت.  بنت تسع سنيف
.  عمى البابفأكقفتني بيدم ، فأخذت بي كما أدرل ما تريد  ، فأتيتيابي ، فصرخت صكاحبي ، كمعي  ،أرجكحة

فقمف عمى الخير كالبركة كعمى خير ،  فإذا نسكة مف األنصار  ، بيتافأدخمتني نىفىسي ، حتى ذىب . فقمت ىو ىو
" . إليوفأسممننيضحى -  - إال كرسكؿ اهلل يرعني فمـ كأصمحنني ، رأسي إلييف فغسمف فأسممتني.  طائر
- كالمفظ لو - حدثنا يحيى بف يحيى أخبرنا أبك معاكية عف ىشاـ بف عركة ح كحدثنا ابف نمير قاؿ  ك-2 

 كأنا بنت ست سنيف-   -النبي تزكجنيعف ىشاـ عف أبيو عف عائشة قالت - ىك ابف سميماف - حدثنا عبدة 
" .  كأنا بنت تسع سنيفبي كبنى ،

 أف النبى  : عف عركة عف عائشةالزىرمحدثنا عبد بف حميد أخبرنا عبد الرزاؽ أخبرنا معمر عف قاؿ ك- 3  
-  -كىى بنت   كمات عنيا ، كلعبيا معيا ، كزفت إليو كىى بنت تسع سنيف ،تزكجيا كىى بنت سبع سنيف

 " ثماف عشرة

                                                 
 . 5133/  ح 1430 ص 4ج -   1
  .5134/نفس الجزء كالصفحة ح -  2

 . 5158/  ح 1435 ص 4ج-  3
دار إحياء التراث العربي بيركت /  ط1422/  ح 1038 ص 2محمد فؤاد عبد الباقي ج  / صحيح مسمـ بترتيب -  4
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سحاؽ قاؿ ك – 4   سحاؽ بف إبراىيـ كأبك بكر بف أبى شيبة كأبك كريب قاؿ يحيى كا  حدثنا يحيى بف يحيى كا 
 تزكجيا رسكؿ  :أخبرنا كقاؿ اآلخراف حدثنا أبك معاكية عف األعمش عف إبراىيـ عف األسكد عف عائشة قالت

 " . كمات عنيا كىى بنت ثماف عشرة ،  كبنى بيا كىى بنت تسع ،كىى بنت ست-  -اهلل 
، -  أم عقد عمييا –تزكج السيدة عائشة  -  –فيذه الركايات التسع في الصحيحيف تجمع عمى أف النبي 

 كىي في التاسعة مف عمرىا ما عدا ركاية الزىرم – أم دخؿ بيا –كىي في السادسة مف عمرىا ، كبنى بيا 
عف عركة عف عائشة في صحيح مسمـ بمفظ سبع ، كقد أجاب اإلماـ النككم عف ىذا االختبلؼ في ىذه الركاية 

  ،كفي أكثر الركايات بنت ست ، كأما قكليا في ركاية تزكجني كأنا بنت سبع :  " فأحسف كأجاد حيف قاؿ 
 كفي ركاية عدت السنة التي دخمت  ، ففي ركاية اقتصرت عمى السنيف ،فالجمع بينيما أنو كاف ليا ست ككسر

( 1 ")فييا كاهلل أعمـ
  فإف عقده  ،كليس شيء مف ىذا بمختمؼ: " كتبعو اإلماـ ابف القيـ في ىذا التكفيؽ بيف الركايتيف فقاؿ 

 فعبر عف  ، كبناؤه بيا كاف لتسع سنيف مف مكلدىا ،كقد استكممت ست سنيف كدخمت في السابعة عمييا كاف
( 2 . ")فالركايتاف حؽ.  كعبر عف البناء بيا بالتزكيج ككاف لتسع  ،العقد بالتزكيج ككاف لست سنيف

  ، ككانت في التاسعة مف كليس ككف السيدة عائشة كانت في السادسة كأشير حيف عقد عمييا النبي 
ف كانا كافييف في ذلؾ –عمرىا حيف دخؿ بيا مركم في الصحيحيف فقط  كلكنو مركم في جميع كتب -   كا 

. السنف كالمسانيد كالمعاجـ مما لك استقصينا كؿ ىذه الركايات كذكرناىا لطاؿ بنا المقاـ 
  ، كالدليؿ عمى ىذا ما ة كلصدؽ ىذا األمر كحقيقتو لـ يختمؼ حكلو الفقياء كالعمماء في جميع القركف السابؽ

تزكجيا كىي ابنة ست سنيف ، كبنى بيا ، كىي ابنة تسع سنيف " كقكلو  :  " – رحمو اهلل –قالو اإلماـ ابف كثير 
( 3). "مما الخبلؼ فيو بيف الناس ، كقد ثبت في الصحاح كغيرىا " 

 بالرضا كمع تمقى األمة جميعان لركاية الصحيحيف كغيرىما في عمر السيدة عائشة عند زكاجيا بالنبي 
كالقبكؿ طكاؿ القركف السابقة خرج عمينا في زماننا ىذا مف بني جمدتنا ، كممف يدينكف باإلسبلـ مف يطعف في 

ككأف األمة جميعان بعممائيا . صحة ىذه الركاية ، كيجتيد في جمع الشبيات مف ىنا كىناؾ لردىا كمعارضتيا 
كلمرد عمى ىؤالء يأتي المبحث ! . كفقياءىا نامت عف ىذه الركاية طكاؿ ىذه القركف ليكتشفكا ىـ خطئيا اليـك 

 :اآلتي 

                                                 
 ىػ1392الطبعة الثانية ،   - بيركت– دار إحياء التراث العربي /  ط207 ص  9  ج لمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاجا-  1

 1415الطبعة الثانية ،   - بيركت– دار الكتب العممية /  ط 111 ص 6 ج  حاشية ابف القيـ عمى سنف أبي داكد2

 ـ 1964الحمبي  ط /  ط141 ص 2السيرة النبكية ج -  3
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المبحث الثاني 
  والرد عميياشبيات المشككين في رواية الصحيحين لعمر السيدة عائشة عند زواجيا بالنبي 

 بعضان مف المؤرخيف كالباحثيف في العصر الحديث ، استكقؼ عمر السيدة عائشة عند زكاجيا بالنبي 
 عقد عمييا كىي في  كغيرىما ، كالتي تنص عمى أف النبي ف التي كردت في الصحيحيتكنظركا إلى الركايا

:  السادسة كعدة أشير مف عمرىا ، كبنى بيا كىي في التاسعة مف عمرىا نظرة استنكار كرد، كذلؾ لعدة أسباب 
إتباعيـ لممستشرقيف كأعداء اإلسبلـ في أف ىذا األمر اليقبمو العقؿ في زماننا ىذا ألف بنت التاسعة أك  -1

 كىي في ىذه السف الصغيرة كالطفكلة العاشرة اليـك تعد طفمة فكيؼ تطيؽ الزكاج ؟ ، ككيؼ دخؿ بيا النبي 
. البريئة ، فالعقؿ عندىـ ىك الفصؿ كليس الشرع 

اجتياح العالـ اليـك مكجة المطالبة بحقكؽ المرأة كالطفؿ في المكاثيؽ الدكلية كالمنظمات اإلنسانية حتى  -2
أصبحت ىذه المكاثيؽ بمثابة كرقة ضغط عمى الحككمات كالدكؿ التي التطبؽ مفيـك الغرب في حرية المرأة 

كالطفؿ ، لذا يريد ىؤالء الباحثكف أف يؤكدكا أف اإلسبلـ يتماشى مع ىذه المكاثيؽ ، كلك عمى حساب النصكص 
 .الشرعية

استغبلؿ قمة قميمة مف المسمميف ليذه الركايات الصحيحة استغبلالن سيئان في تزكيج بناتيـ الصغيرات  -3
، فبدؿ أف يقكـ ىؤالء الباحثكف بدكرىـ في تكضيح كيفية تنزيؿ الركاية -  خاصة األثرياء منيـ –مف كبار السف 

كالحكـ الشرعي عمى الكاقع الحالي ، مع بياف اختبلؼ الزماف ، ك تغير الدكافع كراء الزكاج ذىبكا يردكف 
 الصحيحة لسكء تطبيؽ المسمميف ليا ، ككأف الديف ىك الذم يجب أف يتغير لمكاقع كليس العكس كلك تالركايا

 .طبقنا ىذا عمى كثير مف األحكاـ الشرعية لضاع اإلسبلـ كلـ يبؽ منو إال اسمو 

 ؛ فبعضيـ كتختمؼ أىداؼ ىؤالء الطاعنيف في ركاية الصحيحيف لعمر السيدة عائشة عند زكاجيا بالنبي 
 في – رحمو اهلل –العقاد /  فقط ، كيأتي عمى رأسيـ األستاذ ييدؼ إلى إبطاؿ شبيات المستشرقيف حكؿ النبي 

حيث يقكؿ بعد أف رجح أف السيدة عائشة كانت ما بيف الثانية عشرة كالخامسة  (الصديقة بنت الصديؽ  )كتابو 
ذلؾ ىك التقدير الراجح الذم ينفي ما تقكلو المستشرقكف عمى النبي بصدد زكاجو بعائشة : " عشرة عند الزكاج 

( 1). "في سف الطفكلة الباكرة ، ككؿ تقدير غير ذلؾ فيك تقدير مرجكح 
،  (أباطيؿ كخرافات اليقبميا العقؿ  )كبعضيـ يدفعو إلى ذلؾ تنقية التراث كالتاريخ اإلسبلمي مما يسمييا 

: حيث يقكؿ  (تنقية أصكؿ التاريخ اإلسبلمي  )حسيف مؤنس في كتابو / كيأتي عمى رأس ىؤالء المؤرخ الدكتكر
 أف عائشة عندما تزكجت رسكؿ اهلل كاف عمرىا تسعة عشر –جماعة مف مؤرخي اإلسبلـ - لقد أثبتنا نحف " 

أباطيؿ يجب أف تمحى  )إبراىيـ عمي شعكط في كتابو /  ، كتبعو كالدكتكر2. "عاما ، كىذا ىك المعقكؿ المقبكؿ 
كبعضيـ ييدؼ إلى سف قكانيف ، ككضع عقكبات لتزكيج القاصرات ، كيأتي عمى رأس ىؤالء .(مف التاريخ 

                                                 

-
ـ 2005رابعة / نيضة مصر ط /  ط49ص  1
. ـ 1997األكلى / دار الرشاد بالقاىرة ط/  ط6 – 5تنقية أصكؿ التاريخ اإلسبلمي لممؤلؼ ص -  2
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في عدة مقاالت نشرتيا في -   عضك جمعية حقكؽ اإلنساف السعكدية–سييمة زيف العابديف حماد / الدكتكرة 
(  1)المدينة السعكدية )صحيفة 

كبعضيـ يظف بذلؾ أنو ينتصر لمسيدة عائشة ، كيبيف الحقيقة التي غابت عف المسمميف طكاؿ ىذه القركف ، 
،  (2)"أـ المؤمنيف عائشة بنت أبي بكر " عبد المنعـ الحفني في مكسكعتو / كيأتي عمى رأس ىؤالء الدكتكر 

دراسة لحياة أـ المؤمنيف عائشة عمى ضكء " جكاىر سركر باسمـك في رسالتيا في الماجستير بعنكاف / كالدكتكرة 
. ، كبعض الدعاة الذيف انساقكا كراء ىؤالء (3)"الكتاب كالسنة

 خاصة مف خبلؿ رد فكأخيران تيدؼ قمة مف ىؤالء الباحثيف إلى الطعف في كتب التراث عامة كالصحيحي
، كمف أيده كافتخر  (4)إسبلـ بحيرم/  ، كيمثؿ ىؤالء الصحفي ركاية عمر السيدة عائشة عند زكاجيا بالنبي 

جريدة اليـك السابع االليكتركنية )حيث نشر ىذا الصحفي مقاالن مطكالن في . بو مف التيار العمماني في مصر 
 كاف ثمانية عبارة عف دراسة تاريخية حديثية ادعى فييا أف عمر السيدة عائشة عندما تزكجيا النبي   (5()

 فبل يجب أف نجؿ البخارم كمسمـ أكثر مما نجؿ الرسكؿ : "عشر عامان ، ثـ عقب في آخر ىذه الدراسة قائبلن 
فاإلسبلـ ليس حكرا عمى الفقياء كالمحدثيف كال عمى  ،  كأف نرفض ما قبمكه ،فمنا أف نقبؿ ما رفضكه ، الكريـ

كأف  ، لذا فإننا نستطيع كبكؿ أريحية أف نستدرؾ عمى كؿ كتب الحديث كالفقو كالسيرة كالتفسير ، زمانيـ فقط
فيذه الكتب في النياية محض تراث بشرم ال  ،  أكىاـ كخرافات ال تنتييمفننقدىا كنرفض الكثير مما جاء بيا 

ال يفضؿ  ، فنحف كأىؿ التراث في البشرية عمى درجة سكاء ، يجب كال ينبغي أف يصبغ بالقدسية أك اإلليية أبدا
 ( .فصكاب أعماليـ ألنفسيـ كاألخطاء تقع عمينا ، أحدنا اآلخر

كمما الشؾ فيو أف كؿ ىؤالء جميعان لكي يصمكا إلى تحقيؽ أىدافيـ قامكا بجمع شبيات حكؿ ركاية 
 ككتب السنة جميعان في ككف عمر فالصحيحيف ، كاعتبركا ىذه الشبيات أدلة تيدـ كتطعف في ركاية الصحيحي

.  تسعة أعكاـ كبضعة أشير السيدة عائشة عند زكاجيا بالنبي 
-  بمشيئة اهلل تعالى – كقد تتبعت ىذه الشبيات التي ذكركىا جميعا فبمغت ثبلث عشرة شبية سأعرضيا 

كاحدة تمك األخرل دكف التركيز عمى قائمييا ألنيـ جميعان ينقمكنيا عف بعضيـ البعض ، كبعضيـ يضيؼ عمى 
كىكذا ، كسكؼ أرد عمى الشبية بعدىا مباشرة لكي يقؼ القارئ عمى إبطاؿ شبياتيـ ...مف سبقو شبية أك اثنتيف 

:  شبية بعد األخرل فينجمي الحؽ ، كينبمج الصبح لذم عينيف ، كذلؾ عمى النحك التالي 
 
 

                                                 
ـ 2010 /9/3ك - ـ2/3/2010صحيفة المدينة السعكدية بتاريخ -  1
 .ـ 2003أكلى / مكتبة مدبكلي بالقاىرة ط /  ط116 – 115ص -  2

 -ىػ1402 الدراسات العميا الشرعية – كمية الشريعة – كما بعدىا كالرسالة بجامعة أـ القرل 30ص -  3

صحفي شاب حاصؿ عمى الماجستير مف بريطانيا في تجديد مناىج الفكر اإلسبلمي ، كيعمؿ رئيس مركز : إسبلـ بحيرم  4
 com.www.facebookالدراسات اإلسبلمية بجريدة اليـك السابع االلكتركنية 

ـ 16/10/2008جريدة اليـك السابع الخميس -  5
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" لم أعقل أبوي قط إال وىما يدينان الدين " قول السيدة عائشة  : الشبية األولى 
جكار أبي )باب  في  البخارم نفسوقأخرجمف الشبيات التي يستند إلييا ىؤالء الرافضكف لركاية الصحيحيف ما 

لـ أعقؿ أبكم قط إال كىما يديناف الديف كلـ يمر عمينا يـك إال  : » عائشة قالتالسيدة أف  (بكر في عيد النبي
 فمما ابتمى المسممكف خرج أبك بكر مياجرا ًقبىؿى الحبشة ، يأتينا فيو رسكؿ اهلل طرفي النيار بكرة كعشية

  (1)«الحديث ....
كذلؾ قبؿ  ،  إنيا لـ تعقؿ أبكييا إال كىما يديناف الديف :تقكؿ عائشةالسيدة :  عمى ىذا النحك ـكاستداللو

كىك ما يبيف أنيا كانت عاقمة ليذه  ، كاف يأتي بيتيـ كؿ يكـ كتقكؿ إف النبي  ، ىجرة الحبشة كما ذكىرىت
 مف بدء البعثة الخامسعاـ اؿ كانت في  -إجماعا بيف كتب التاريخ - كالمؤكد أف ىجرة الحبشة ، الزيارات
فيذا يعني أنيا كانت   مف بدء الدعكة ،الرابععاـ في اؿ أف عائشة كلدت اإلماـ البخارمفمك صدقنا ركاية  النبكية 

 .  ككممة أعقؿ ال تحتاج تكضيحا ،(لـ أعقؿ أبكم)فكيؼ يتفؽ ذلؾ مع جممة  ، رضيعة عند ىجرة الحبشة
: والرد عمى ىذه الشبية عمى ىذا النحو 

 المرة األكلى في بداية السنة – كما ىك معمكـ مف كتب السيرة –اليجرة إلى الحبشة حدثت مرتيف  -1
 ككاف – كالصحابة في مكة ، ثـ عاد المياجركف األكائؿ الخامسة مف البعثة عند اشتداد اإليذاء عمى النبي 

 ، فمما أعمنت قريش مقاطعة النبي -  رضي اهلل عنيما –إلى مكة بعد إسبلـ حمزة كعمر - عددىـ قميبلن 
كبني ىاشـ كمف آمف ، كدخمكا جميعا في شعب أبي طالب خرج الصحابة مرة ثانية إلى الحبشة، كذلؾ ما بيف 

 ، كىذه اليجرة الثانية لمحبشة كثماني عشرة امرأةالعاـ السادس كالتاسع مف البعثة ، كعددىـ اثناف كثمانكف رجبل 
(.2 ) 

  كالسؤاؿ ىنا متى خرج أبك بكر مياجران إلى الحبشة ؟  
كاإلجابة عمى ذلؾ مف خبلؿ كتب السيرة أنو خرج بعد اليجرة الثانية في أكاخر السنكات الثبلث لممقاطعة 

.  كالمؤمنيف كبني ىاشـ ، أم في أكاخر السنة الثامنة كأكائؿ السنة التاسعة الظالمة مف قريش لمنبي 
أف ابف إسحاؽ في السيرة ذكر عقب خركج أبي بكر كفاة أبي طالب ، ككفاة أبي طالب :  كالدليؿ عمى ذلؾ 

( 3).كانت في السنة التاسعة مف البعثة المعركفة بعاـ الحزف عند كتاب السيرة كالتاريخ 
كذكر السييمي كالشامي خبر نقض صحيفة المقاطعة عقب خركج أبي بكر ، كنقض الصحيفة كاف في العاـ 

.  ، كىك يؤيد ما ذكرناه (4)التاسع مف البعثة 

                                                 
 . 2297/  ح 96 / 3 كعقده  جكار أبي بكر في عيد النبي/ الكفالة ب/ صحيح البخارم ؾ-  1
دار صادر بيركت /  ط207 /1كطبقات ابف سعد - ـ 1989دار الفكر بيركت /  ط3/228الركض األنؼ لمسييمي / انظر  2
 ت .د

ىػ 1411 بيركت دار الجيؿ/  ط219 /2سيرة ابف ىشاـ -  3
 .ـ 1997المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية بالقاىرة /  ط2/413 السيرة الشامية – 158 /2الركض األنؼ لمسييمي  -  4
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ما ركل عف عائشة رضي اهلل  كمما أكذل بو أبك بكر الصديؽ ):  كجـز بيذا صاحب السيرة الحمبية فقاؿ 
  ، لما ابتمى المسممكف بأذل المشركيف أم كحصركا بني ىاشـ كالمطمب في شعب أبي طالب :تعالى عنيا قالت

( 1 .()مياجرا نحك أرض الحبشة  كىي اليجرة الثانية خرج أبك بكر  ،ألصحابو في اليجرة إلى الحبشة كأذف 
كؿ ىذه القصص ذكرىا ابف إسحؽ معترضا بيا بيف تعاقد ): كقاؿ اإلماـ ابف كثير عف زمف خركج أبي بكر 

، كبيف   كحصرىـ إياىـ في الشعب ،، ككتابتيـ عمييـ الصحيفة الظالمة قريش عمى بنى ىاشـ كبنى المطمب
( 2..()،  نقض الصحيفة كما كاف مف أمرىا، كىى أمكر مناسبة ليذا الكقت

نستنتج مف ىذا أف معظـ كتب السيرة تؤكد خركج أبي بكر بعد اليجرة الثانية إلى الحبشة ، كفي أكاخر سنيف 
المقاطعة الظالمة أم في السنة الثامنة أك التاسعة ، كمف ثـ تككف السيدة عائشة في ذلؾ الكقت في الرابعة أك 

لـ أعقؿ أبكم قط إال كىما " الخامسة مف عمرىا ، كىذا يتناسب تمامان مع حديثيا في صحيح البخارم كقكليا 
 إلى بيتيـ غدكة كعشيان ، ، كيتناسب مع ككنيا متذكرة لمزيارات التي كانت يأتي فييا رسكؿ اهلل " يديناف الديف 

    . خاصة إذا عممنا أنيا تفكؽ أقرانيا في حدة الذكاء ، كقكة الذاكرة ، كصفاء الذىف 
يؤيد أنيا كلدت بعد البعثة كليس قبميا ، ألف " لـ أعقؿ أبكم إال كىما يديناف الديف " قكؿ السيدة عائشة  -2

 كما –معناىا أنيا فتحت عينييا عمى الحياة فكجدت أبكييا مسمميف ، أما ككنيا كلدت قبؿ البعثة بأربع سنكات 
.  فيذا يتنافى مع ىذه الجممة ألف معنى ذلؾ أنيا أدركتيما عمى الشرؾ –يزعـ ىؤالء 

 ركاية السيدة عائشة لحديث خركج أبي بكر مياجران نحك الحبشة ، كأمثالو مف األحاديث كحديث اليجرة  -3
أم مما سمعتو مف أبييا أك أميا أك أحد مف  (مرسؿ الصحابي  )كحديث بدء الكحي مما يسميو عمماء الحديث 

الصحابة فركتو عنيـ ، كككف ىذا الصحابي الذم ركت عنو غير معمـك ال يضر ؛ ألف الصحابة كميـ عدكؿ 
 . كما ىك مقطكع بو في القرآف كالسنة في النقؿ عف رسكؿ اهلل 

مرسؿ : ثـ إنا لـ نعد في أنكاع المرسؿ كنحكه ما يسمى في أصكؿ الفقو :  يقكؿ ابف الصبلح في مقدمتو 
 ألف  ؛كلـ يسمعكه منو ، كغيره مف أحداث الصحابة عف رسكؿ اهلل  (ابف عباس  )الصحابي مثؿ ما يركيو 

 ألف الصحابة  ؛ كالجيالة بالصحابي غير قادحة ،ذلؾ في حكـ المكصكؿ المسند ألف ركايتيـ عف الصحابة
( 3.")كميـ عدكؿ

. كنت جارية ألعب عند نزول سورة القمر : الشبية الثانية 
بؿ الساعة : قكلو- باب ) في -  أيضان –البخارم  قأخرجيحاكؿ ىؤالء أف ينقضكا ركاية الصحيحيف بما 

ني، لقد أنزؿ عمى محمد بمكة»: قالت( عائشة)عف  (مكعدىـ كالساعة أدىى كأمر بىًؿ السَّاعىةي ] جارية ألعب  كا 
ـٍ كىالسَّاعىةي أىٍدىىى كىأىمىرُّر  ٍكًعديىي نزلت بعد أربع سنكات مف  (القمر)المعمكـ ببل خبلؼ أف سكرة : " يقكلكف  ك(4)«[مى

                                                 
 ىػ1400 بيركت  دار المعرفة/  ط1/484 السيرة الحمبية - 1

.  مرجع سابؽ 67 – 66/ 2 السيرة النبكية -  2
  ـ1984األكلى : الطبعة  مكتبة الفارابي/  ط (31 / 1)- مقدمة ابف الصبلح -  3

 . 4876/  ح144 / 6بؿ الساعة مكعدىـ كالساعة أدىى كأمر / التفسير ب/ صحيح البخارم ؾ-  4
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إما أنيا لـ تكلد أك أنيا رضيعة حديثة الكالدة عند نزكؿ  (عائشة) تككف البخارمفمك صدقنا ركاية  بدء الكحي ،
 ؟  فكيؼ تككف لـ تكلد بعد ، أم أنيا طفمة تمعب (كنت جارية ألعب)تقكؿ  (عائشة)كلكف  ، السكرة
 

:  الرد عمى ىذه الشبية 
بينيت ىذا الشبية عمى أف نزكؿ سكرة القمر كاف في العاـ الرابع مف البعثة ، كأكىـ مدعييا القارئ بأف ىذا 

األمر مف األمكر المسممة الذم ليس فييا خبلؼ ، كال أدرم مف أيف أتى ىؤالء بيذا المعمـك الذم ليس فيو 
:  عمى افترائيـ في ىذا أقكؿ لؾ اآلتي – أخي القارئ –، كلكي تقؼ ! خبلؼ 

 عند الرجكع إلى كتب التفسير كأسباب النزكؿ نرل أف جميكر المفسريف مجمكعكف عمى نزكؿ سكرة – 1
. بمكة دكف تحديد ألم عاـ نزلت فيو خبلؿ الفترة المكية  (1)القمر بأكمميا

نزلت سكرة : أخرج النحاس عف ابف عباس قاؿ . مكية كآياتيا خمس كخمسكف : " قاؿ صاحب الدر المنثكر 
نزلت بمكة سكرة :  كأخرج ابف الضريس كابف مردكية كالبييقي في الدالئؿ عف ابف عباس قاؿ . القمر بمكة 

  (2 .") كأخرج ابف مردكية عف ابف الزبير مثمو. اقتربت الساعة 
 في سبب نزكؿ سكرة القمر تشير إلى أف ىذه المعجزة كانت قبيؿ اليجرة تذكر المفسركف بعض ركايا -1

رأيت القمر منشقان شقتيف بمكة قبؿ : مجاىد عف أبي معمر عف أبي مسعكد قاؿ مف ىذه الركايات ما ذكره اإلماـ 
بىًت )سحر القمر ، فنزلت:  فقالكا ءإلى المدينة ، شقة عمى أبي قبيس ، كشقة عمى السكيدا مخرج النبي   اٍقتىرى

 .(3) (السَّاعىةي كىانشىؽى اٍلقىمىري 
بىًت السَّاعىةي  }: عف عمي بف أبي طمحة، عف ابف عباس قكلو عف – بسنده –كما ركاه اإلماـ الطبرم  اٍقتىرى

يىقيكليكا ًسٍحره ميٍستىًمرٌّ . كىاٍنشىؽَّ اٍلقىمىري  كا كى ٍكا آيىةن ييٍعًرضي ٍف يىرى قد مضى ذلؾ، كاف قبؿ اليجرة، انشؽ القمر : قاؿ {كىاً 
( 4").كركل العىٍكفي، عف ابف عباس نحك ىذا .حتى رأكا شقيو

في تفسيره بأف نزكؿ سكرة القمر كاف قبؿ اليجرة بخمس -  رحمو اهلل –سيد طنطاكم / قطع الشيخ  -2
 .سنيف أم في العاـ الثامف مف البعثة 

( 5 ").بنحك خمس سنيف ، كقد رأل ىذا االنشقاؽ كثير مف الناس  ككاف ذلؾ بمكة قبؿ ىجرتو : " فقاؿ 

                                                 
في ركاية ، كفي ركاية ثبلث  ( 45 )شذ عف ىذا اإلجماع مقاتؿ بف سميماف كتبعو الزمخشرم حيث استثنيا منيا اآلية رقـ -  1

انظر التحرير  }  أعاد قراءتيا يـك بدر نزلت يـك بدر ، كالصحيح رأم الجميكر ألف الرسكؿ : فقاال  ( 46 – 45- 44 )آيات 
مكتبة العبيكاف ط أكلى  / ط 5/651 الكشاؼ لمزمخشرم -  ـ1997 دار سحنكف لمنشر كالتكزيع تكنس /ط  165 /27كالتنكير 

 ـ1998
. ـ 2003أكلى / مركز ىجر لمبحكث كالدراسات العربية ك اإلسبلمية ط/  ط7/669  لئلماـ السيكطي الدر المنثكر2
  بدكف تاريخلبناف / بيركت - دار الكتب العممية /  ط5/409تفسير الماكردم -  3

  ـ2000-  ىػ 1420األكلى   :  طمؤسسة الرسالة/  ط569 / 22الطبرم تفسير -  4

 4019/ 1الكسيط -  5
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  كىذا يؤيد ركاية السيدة عائشة في صحيح البخارم أنيا كانت جارية تمعب عند نزكؿ السكرة ؛ ألف عمرىا 
. سيككف حينئذو أربع سنكات 

عند الرجكع إلى كتب السيرة التي ركت معجزة انشقاؽ القمر ال نرل إجماعان بينيا عمى زمف ىذه  -3
المعجزة العظيمة في المرحمة المكية لمدعكة ، فاإلماـ ابف كثير في سيرتو يجعميا بعد معجزة اإلسراء كالمعراج أم 

كىذا  . (1). مف شعب أبي طالب بعد انتياء المقاطعة الظالمةفي العاـ التاسع مف البعثة بعد خركج النبي 
يؤكد ما ذكرتو السيدة عائشة في ركاية اإلماـ البخارم أنيا كانت جارية تمعب عند نزكؿ السكرة ؛ ألنيا ستككف 

. في الخامسة مف عمرىا 
مف خبلؿ ىذه األدلة يتأكد أف نزكؿ سكرة القمر لـ يجمع العمماء عمى ككنو في العاـ الرابع مف البعثة بؿ 
قصارل القكؿ ىناؾ بعض كتب السيرة ذكرت ذلؾ قبؿ اليجرة إلى الحبشة ، كخالفتيا بعض الكتب األخرل 
كسيرة ابف كثير ، كىك ما أميؿ إليو ألف القرآف الكريـ ذكر تعنت الكافريف كطمبيـ اآليات في أكاخر سكرة 

: اإلسراء 
نَّةه مِّف نًَّخيؿو كىًعنىبو - : "  تعالى –قاؿ  رى لىنىا ًمفى األىٍرًض يىنبيكعان  أىٍك تىكيكفى لىؾى جى تَّى تىٍفجي قىاليكٍا لىف نُّرٍؤًمفى لىؾى حى كى

مىٍينىا ًكسىفان أىٍك تىٍأًتيى ًبالٌمًو كىاٍلمىآلًئكىًة قىًبيبلن  أىٍك يىكيكفى لىؾى  رى األىٍنيىارى ًخبللىيىا تىٍفًجيران أىٍك تيٍسًقطى السَّمىاء كىمىا زىعىٍمتى عى فىتيفىجِّ
بِّي ىىٍؿ كينتي إىالَّ  افى رى ؤيهي قيٍؿ سيٍبحى مىٍينىا ًكتىابان نٍَّقرى تَّى تينىزِّؿى عى ًقيِّؾى حى لىف نُّرٍؤًمفى ًلري بىٍيته مِّف زيٍخريؼو أىٍك تىٍرقىى ًفي السَّمىاء كى

.   كىك ما يشير إلى أف معجزة انشقاؽ القمر كانت بعد رحمة اإلسراء كالمعراج [93-90: اإلسراء ]بىشىران رَّسيكالن 
كمف ثـ تتكافؽ ركايات الصحيحيف بعضيا مع بعض ؛ ألف السيدة عائشة كانت في الرابعة أك الخامسة مف 
عمرىا كىي جارية تمعب عند نزكؿ سكرة القمر في العاـ الثامف أك التاسع مف البعثة ، كتككف عندما عقد النبي 
عمييا في العاـ العاشر أك الحادم عشر مف البعثة قد جاكزت السادسة كدخمت في السابعة مف عمرىا ، كيككف 

.  قد بنى بيا في العاـ األكؿ مف اليجرة كىي قد جاكزت التاسعة بقميؿ الرسكؿ 
. اشتراك السيدة عائشة في غزوة أحد : الشبية الثالثة 

 ما مف الشبيات التي يثيرىا ىؤالء الرافضكف لركاية الصحيحيف في سف السيدة عائشة عند زكاجيا بالنبي 
أخرجو البخارم كمسمـ في صحيحييما مف اشتراؾ السيدة عائشة في غزكة أحد   

 كلقد رأيت عائشة بنت أبي بكر كأـ  :قاؿ  لما كاف يـك أحد انيـز الناس عف النبي  : "قاؿ عف أنس 
نيما لمشمرتاف أرل خدـ سكقيما تنقزاف القرب  ثـ تفرغانو في  ، كقاؿ غيره تنقبلف القرب عمى متكنيما ،سميـ كا 

( 2. ") ثـ تجيئاف فتفرغانيا في أفكاه القكـ ،أفكاه القـك ثـ ترجعاف فتمآلنيا
رد مف الصحابة ممف كاف في مثؿ سنيا ، أك - كما ذكر البخارم كمسمـ أيضان   - في حيف أف النبي 

. أكبر منيا مثؿ عبد اهلل بف عمر كرافع بف خديج  كغيرىما مف صغار الصحابة 

                                                 
 . مرجع سابؽ 113 /2السيرة النبكية -  1
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 فمـ يجزني  ، كأنا بف أربع عشرة سنة ،يـك أحد في القتاؿ  عرضني رسكؿ اهلل "عف نافع عف بف عمر قاؿ 
( 1 . ")كعرضني يـك الخندؽ كأنا بف خمس عشرة سنة فأجازني

ىذا دليؿ عمى ككنيا عند عزكة أحد في الخامسة عشرة مف عمرىا ، كغزكة أحد كانت في العاـ : كقالكا  
 في العاـ الثالث عشر كمف ثـ تككف عند زكاجيا بالنبي .  بيا بعاميف الثالث لميجرة أم بعد دخكؿ النبي 

. مف عمرىا ، كليس العاـ التاسع أك العاشر كما في الصحيحيف 
: ويأتي الرد عمى ىذه الشبية من خالل ما يمي 

نما خرجت مع النبي  -1  لـ يكف اشتراؾ السيدة عائشة في غزكة أحد مف أجؿ أف تقاتؿ مع المقاتمة ، كا 
 مف رد مف ، كقد رد النبي - كما في الحديث األكؿ الذم استدؿ بو ىؤالء-مف أجؿ سقيا الماء لمجيش ، 

رسكؿ عرضني  ):صغار الصحابة مف أجؿ اشتراكيـ في القتاؿ ، كما ىك كاضح مف حديث ابف عمر السابؽ 
نما بالعمؿ المكمؼ بو  ( يـك أحد في القتاؿ اهلل  ، فالعبرة ليست فقط بالبمكغ عند اإلجازة كالرد في المعركة ، كا 

الخركج لمغزكات مف أجؿ أعماؿ مساندة لمقتاؿ   لبعض الصغار فيمف يخرج ، كمما يؤكد ذلؾ أذف النبي 
( . 2)بالخركج يـك بدر ألجؿ النظارة - ككاف غبلمان صغيران –كإذنو لحارثة بف سراقة 

 لعبد اهلل بف عمر كأمثالو عف غزكة أحد مف أجؿ ككنيـ لـ يبمغكا الحمـ بعد ، كليس مف إف رد النبي  -2
أما السيدة عائشة فقد كانت بالغة عند  . (3)"كلـ يرني بمغت " أجؿ السف بدليؿ قكؿ عبد اهلل بف عمر  في ركاية 

.   ، كمف ثـ خرجت بعد زكاجيا بسنتيف في ىذه الغزكة كما خرجت غيرىا مف النساء البالغاتزكاجيا بالنبي 
. رواية السيدة عائشة أحاديث لم تعاصرىا : الشبية الرابعة 

أف ىناؾ تناقضان بيف ىذه الركاية كبيف ركاية السيدة عائشة : " يدعي ىؤالء المشكككف في ركاية الصحيحيف 
بؿ لـ تكف مكجكدة عمى ظير األرض حيف حدكثيا كركايتيا حديث . ألحاديث كثيرة في الصحيحيف لـ تعاصرىا 

 عمى جبؿ الصفا كدعكتو المشركيف لئلسبلـ في بداية الدعكة الجيرية ، كحديث بدء نزكؿ الكحي صعكد النبي 
." كغيرىا مف األحاديث ...  في غار حراء عمى النبي 

: والرد عمى ىذه الشبية سيل ميسور  وذلك من خالل اآلتي 
إف ىذا النكع مف األحاديث التي يستشيدكف بيا عمى أف السيدة عائشة كلدت قبؿ البعثة ىك مما  -1

أف يركم الصحابي عف صحابي آخر حديثان دكف أف يذكر : يسميو العمماء  بمرسؿ الصحابي ، كمعناه 
 .الصحابي الذم ركل عنو 

 أك يحضره كقكؿ  ، كىك ركايتو ما لـ يدركو:الصحابي كأما مرسؿ : " كعف معناه كحكمو يقكؿ اإلماـ النككم 
 الشافعي فمذىب  . الرؤيا الصالحةالكحيمف   أكؿ ما بدلء بو رسكؿ اهلل - : اهلل عنيارضي-عائشة 
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 أف يقكؿ انو ال إال ال يحتج بو :الشافعي  أبك إسحاؽ االسفراينى اإلماـ األستاذ كقاؿ  . أنو يحتج بو :كالجماىير
( 1 .") كالصكاب االكؿ.صحابي  عف إاليركل 

 فقد كاف ، (ال يأخذ حكـ المرسؿ: أم ) ليس يعد مرسؿ الصحابي مرسبل "  :قاؿ الحافظ أبك عمي الغساني
 كقاؿ كاف لعمر بف الخطاب جار مف األنصار يتناكب  ، كيركم بعضيـ عف بعض ،يأخذ بعضيـ عف بعض

  فإذا نزلت جئتو بخبر ذلؾ اليـك مف الكحي كغيره :ينزؿ ىك يكما كاآلخر يكما قاؿ معو النزكؿ إلى رسكؿ اهلل 
كلكف سمعناه كحدثنا أصحابنا  ،  سمعناه مف رسكؿ اهلل  ما كؿ ما نحدثكـ بو عف رسكؿ اهلل "  كقاؿ البراء ،
  (2)"ككنا ال نكذب ، 

 دكف إف السيدة عائشة ليست كحدىا التي ركت مثؿ ىذه األحاديث عف الصحابة ، كرفعتيا لمنبي  -2
 ، كمع ذلؾ ركل أحاديث  كقد كاف صغيرا حيف كفاة النبي ذكر مف ركت عنو فيناؾ عبد اهلل بف عباس 

 كقد أسمـ في فتح خيبر في العاـ السابع مف اليجرة كركل أحاديث كثيرة مف كثيرة لـ يدركيا ، كأيضان أبك ىريرة 
 .ىذا النكع ، ككذلؾ أنس بف مالؾ كعبد اهلل بف عمر كغيرىما مف صغار الصحابة 

إذن البكر ، وكيف يخالف قولو فعمو ؟  : الشبية الخامسة 
في كتاب  :البخارم أخرج : "  قاؿ المدعكف برد ركاية الصحيحيف في معرض شبياتيـ التي يستندكف إلييا 

 ، ال تنكح البكر حتى تستأذف»:   قاؿ رسكؿ اهلل ( ال ينكح األب كغيره البكر كالثيب إال برضاىا/بابالنكاح 
.  ؟فكيؼ يقكؿ الرسكؿ الكريـ ىذا كيفعؿ عكسو« أف تسكت: ؟ قاؿ  ككيؼ إذنيا :قالكا يا رسكؿ اهلل

فالحديث الذم أكرده البخارم عف سف أـ المؤمنيف عند زكاجيا ينسب إلييا أنيا قالت كنت ألعب بالبنات  
ككيؼ يسأليا كىي طفمة صغيرة جدان ال تعي  ، ؟ كلـ يسأليا أحد عف إذنيا في الزكاج مف النبي،  (بالعرائس )

 .كحتى مكافقتيا في ىذه السف ال تنتج أثرا شرعيا ألنيا مكافقة مف غير مكمؼ ، معنى الزكاج
 الحكـ بجكاز – رضي اهلل عنيا – بالسيدة عائشة ثـ يشنع بعضيـ عمى استنباط الفقياء مف زكاج النبي 

 الفقياء كالمحدثيف كأكليـ البخارم عمى ىذا أبتناءأما : " تزكيج األب البنتو الصغيرة قبؿ الدخكؿ فيقكلكف 
 فيذه  ،ج الصغيراتمزكجكاز ت أكىاما مف األحكاـ عف (أم عمى حديث زكاج النبي بالسيدة عائشة  ) الحديث

( 3 . ")صفحة سكداء مف صفحات التراث
بؿ يطعف في جميع الفقياء كالمحدثيف عمى مر العصكر ، . كمف يقكؿ بيذا ال يطعف في الصحيحيف فقط 

:   كىذا مما يدفعنا ألف نطيؿ معيـ قميبل في دحض ىذه الشبية عمى النحك التالي 
 

:  الرد عمى ىذه الشبية 

                                                 
ىػ 1392 الثانية ، / طبيركت– دار إحياء التراث العربي /  ط(30 / 1)- شرح النككم عمى مسمـ -  1
 
 ـ1998- ىػ 1419األكلى /  طالرياض بأضكاء السمؼ/  ط(503 / 1)- الزركشي - النكت عمى مقدمة ابف الصبلح -  2

ـ 16/10/2008إسبلـ بحيرم في جريدة اليـك السابع الخميس / ىذا كبلـ الصحفي -  3
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:  فعمو كما يدعي ىؤالء المدعكف كذلؾ لعدة أمكر لـ يخالؼ قكؿ النبي 
إذ ال معنى الستئذاف مف ال تدرم ما البكر التي تستأذف في الحديث المذككر ىي البكر البالغة ،  -1
 (1)- كما ذكر اإلماـ ابف حجر– ، كىي الصغيرة  كمف يستكم سككتيا كسخطيا ،اإلذف

 ال لـ  : قاؿ ؟أيصيب ىذا القكؿ األب (كالبكر تستأذف في نفسيا  )  قاؿ أبك قرة سألت مالكا عف قكلو 
 كال  ،قاؿ كنكاح األب جائز عمى الصغار مف كلده ذكرا كاف أك أنثى، يعف األب بيذا إنما عنى بو غير األب 

( 2). قاؿ كال ينكح الصغيرة أحد مف األكلياء غير األب . خيار لكاحد منيـ قبؿ البمكغ 
:  مع فعمو كقاؿ اإلماـ ابف حـز لبياف اتفاؽ قكؿ النبي 

، كالصغيرة دكف  ، فمف أيف خصصتـ البكر دكف الثيب كليس قكال فإف ىذا فعؿ منو : فإف قاؿ قائؿ" 
 نعـ، إنما اقتصرنا عمى الصغيرة البكر لمخبر الذم ركيناه مف طريؽ مسمـ:  الكبيرة، كليس ىذا مف أصكلكـ قمنا

ذنيا  : " قاؿ ، عف ابف عباس أف النبي  الثيب أحؽ بنفسيا مف كلييا كالبكر يستأذنيا أبكىا في نفسيا كا 
، ألف  ، كخرجت البكر البالغ بو أيضا فخرجت الثيب صغيرة كانت أك كبيرة بعمكـ ىذا الخبر" .  صماتيا

 فذكر فييـ الصغير  :رفع القمـ، عف ثبلث" :  ، عف النبي   ال يككف إال لمبالغ العاقؿ لؤلثر الثابتاالستئذاف
 ، فمـ تبؽ إال الصغيرة البكر ذات األب فقط  فخرج البكر التي ال أب ليا بالنص المذككر أيضا، " حتى يبمغ

.("3  )
ليدؿ عمى أف الصغير " باب إنكاح الرجؿ كلده الصغار : " ذكر اإلماـ البخارم قبؿ ىذا الباب ببابيف  -2

كالصغيرة بالنسبة لؤلب ليما حكـ خاص ، كىك جكاز أف يزكجيما قبؿ البمكغ ، كذلؾ لما لؤلب مف شفقة ظاىرة 
 . عمى أكالده دكف غيره مف األكلياء 

 بالسيدة عائشة فقط إف ىذا الحكـ لـ يستنبطو الفقياء كالمحدثكف مف ركاية الصحيحيف لزكاج النبي  -3
نما استنبطكه  ـٍ : "  مف عمـك قكلو تعالى في القرآف الكريـ – أيضان –، كا  ًئي يىًئٍسفى ًمفى اٍلمىًحيًض ًمف نِّسىاًئكي كىالبلَّ

ـٍ يىًحٍضفى  ًئي لى ثىةي أىٍشييرو كىالبلَّ  ، كلذا صدر اإلماـ البخارم الباب السابؽ [4: الطبلؽ ].....ًإًف اٍرتىٍبتيـٍ فىًعدَّتيييفَّ ثىبلى
ـٍ يىًحٍضفى  ): لقكلو إنكاح الرجؿ كلده الصغار :  في صحيحو باآلية الكريمة فقاؿ  ،  [ 4: الطبلؽ  ] (كىالبلًئى لى

عىؿى ًعدَّتىيىا ثىبلثىةى أىٍشييرو قىٍبؿى اٍلبيميكغً   . فىجى

أجمع العمماء عمى أنو يجكز لؤلب تزكيج ابنتو الصغيرة التى ال  :  عمى ترجمة البخارم قائبلن الميمبكعمؽ 
 ( 4.) [4الطبلؽ ](كالبلئى لـ يحضف  ): يكطأ مثميا لعمـك اآلية 

إف الحكـ بجكاز أف يزكج األب ابنتو الصغيرة قبؿ البمكغ مما أجمع عميو العمماء ، كقد نقؿ اإلجماع  -4
 (1)"ىك مما أجمع عميو المسممكف " عمى ذلؾ عدد كبير مف أىؿ العمـ حتى قاؿ اإلماـ النككم 

                                                 
  ىػ1379بيركت  - دار المعرفة /  ط193 /9فتح البارم  1

ـ 2000  - ىػ1421الطبعة األكلى  بيركت– دار الكتب العممية /  ط401-5/400االستذكار -  2
.  بدكف تاريخدار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع/  ط460 / 9المحمى  -  3
 الثانية: الطبعة  ـ2003- ىػ 1423- الرياض / السعكدية - كتبة الرشد ـ/  ط7/247  شرح ابف بطاؿ4
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أف الكؼء عزيز كجكده ، كقد يككف : " أف تزكيج اآلباء لبناتيـ الصغيرات يعكد إلى حكمة جميمة كىي  -5
ىناؾ حاجة ماسة لمصغيرة تقتضي تزكيجيا في كقت مف األكقات ، كأف تككف في زماف أك مكاف كثرت فيو 

 أك عف رعاية أسرتو ألم سبب مف األسباب ،  ،أك عاجزا عف الكسب، الفتف ، أك يككف كالدىا فقيرا معدما 
، أك لدل أبييا ماؿ كثير كقد نزؿ بو مرض المكت فيريد فتحتاج الصغيرة إلى مف يحفظيا كيصكنيا كينفؽ عمييا 

. أف يحفظ ابنتو ، كيحفظ ماليا بأف يختار ليا الكؼء التقي 
كلذلؾ فإنو مف المصمحة لمصغيرة أف يعطى مف لديو الحرص عمى مصمحتيا كالشفقة عمييا كأبييا الحؽ في 
تزكيجيا مف يرل أف مصمحتيا في الزكاج منو ، كعدـ تضييع كتفكيت الكؼء الذم ال يكجد في كؿ كقت، كالذم 

. يحصؿ ليا غالبا بزكاجيا منو مصالح كثيرة في حاضرىا كمستقبميا في دينيا كمعيشتيا كغير ذلؾ
، كأف يقـك بيذه األمانة التي حممو اهلل إياىا خير قياـ ، كأف   فإنو يجب عمى األب أف يتقي اهلل مف ثـك

لتتحقؽ ىذه المصالح الكثيرة كليست مصمحتو ىك  ،  ىيمراعاة مصالحيا يككف ىدفو عند تزكيج ابنتو الصغيرة
.(" 2  )

إف ما يثيره البعض حكؿ ىذا الحكـ مف كيفية زكاج الصغيرة كالدخكؿ بيا ؟ يعكد إلى الجيؿ باألحكاـ - 6
الشرعية ؛ فالعمماء لـ يجيزكا الدخكؿ بالصغيرة حاؿ صغرىا ، بؿ اشترطكا أف تصؿ إلى حد تطيؽ فيو النكاح ، 

  بالسيدة عائشة بعد ثبلث سنكات مف العقد عمييا    كاستدلكا عمى ىذا ببناء النبي 

إال أنو ال يجكز ألزكاجيف البناء بيف إال إذا صمحف لمكطء كاحتممف الرجاؿ - : "  رحمو اهلل –قاؿ ابف بطاؿ 
بنت ست سنيف ،  ، كأحكاليف تختمؼ فى ذلؾ عمى قدر خمقيف كطاقتيف ، ككانت عائشة حيف تزكج بيا النبى 

( 3. ")كبنى بيا بنت تسع 
حد الدخكؿ بالصغيرة تسع سنيف ، كالصحيح ما عميو الجميكر أف ذلؾ -  رحمو اهلل –كقد جعؿ اإلماـ أحمد 
. يختمؼ باختبلؼ أحكاليف 

كأما كقت زفاؼ الصغيرة المزكجة كالدخكؿ بيا فإف اتفؽ الزكج كالكلي عمى شيء  " – رحمو اهلل –قاؿ النككم 
ف اختمفا فقاؿ أحمد كأبك عبيد تجبر عمى ذلؾ بنت تسع سنيف دكف  ، ال ضرر فيو عمى الصغيرة عمؿ بو  كا 

  . كقاؿ مالؾ كالشافعي كأبك حنيفة حد ذلؾ أف تطيؽ الجماع كيختمؼ ذلؾ باختبلفيف كال يضبط بسف.غيرىا
 كال اإلذف فيمف لـ  ، كال المنع مف ذلؾ فيمف أطاقتو قبؿ تسع ،كىذا ىك الصحيح كليس في حديث عائشة تحديد

( 4. ") ككانت عائشة قد شبت شبابا حسنا رضى اهلل عنيا  : كقد بمغت تسعا قاؿ الداكدم ،تطقو

                                                                                                                                                                  
 ، كالنككم في شرح ـ1999أكلى / مكتبة الفرقاف بعجماف ط/  ط 103حكى إجماع العمماء ابف المنذر في اإلجماع ص -  1

. كغيرىـ الكثير كالكثير  319 \ 12 ، كالحافظ ابف حجر في فتح البارم 206 \ 9صحيح مسمـ 
 بحث منشكر ضمف مجمة البحكث اإلسبلمية الصادرة 33/258عبد اهلل بف عبد العزيز الجبريف  / كالية تزكيج الصغيرة  د -  2

عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد بالسعكدية 
 . مرجع سابؽ 173- 7/172 شرح ابف بطاؿ-  3

 . مرجع سابؽ 206 / 9شرح النككم عمى مسمـ -  4
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إف إساءة بعض ضعاؼ النفكس مف اآلباء استعماؿ ىذا الحؽ في حؽ بناتيف اليدعكنا إلى رد األحاديث - 7
الصحيحة الثابتة ، فإذا انتشرت ظاىرة تزكيج اآلباء بناتيف قبؿ البمكغ مف غير الكؼء النادر في بمدو ما كاف مف 

كىذا عبلج ناجع . حؽ كلي األمر في ىذه الببلد أف يتدخؿ لتقييد ىذا المباح بكضع سف محددة لتزكيج البنات 
.   ليذه الظاىرة بدالن مف الطعف في األحاديث الصحيحة 

 . عرض السيدة خولة بنت حكيم السيدة عائشة ليتزوجيا رسول اهلل : الشبية السادسة 
أف خكلة  عمى رفع سف السيدة عائشة ، كنقميا عنو مف بعده – رحمو اهلل –العقاد / مما استدؿ بو األستاذ

فيؿ كانت تعرضيف   عمى النبي- المتزكجة سابقا - عرضت البكر كالثيب -   رضي اهلل عنيا – بنت حكيـ
 . بمكغيا النكاح  أـ عمى أف إحداىما طفمة يجب أف ينتظر النبي ، عمى سبيؿ جاىزيتيف لمزكاج

ف شئت ثيبا):  لمزكاج الحالي بدليؿ قكليا االمؤكد مف سياؽ الحديث أنيا تعرضو كلذلؾ ال ،  (إف شئت بكرا كا 
( 1).(بكرا)لمزكاج بقكليا  (خكلة)كتعرضيا  ، يعقؿ أف تككف عائشة في ذاؾ الكقت طفمة في السادسة مف عمرىا

:  والرد عمى ىذه الشبية من عدة وجوه 
أف أـ المؤمنيف لك كاف قد اكتمؿ بمكغيا بالفعؿ لما كاف ىناؾ داع إلى تأجيؿ البناء بيا إلى السنة : أكليا  )  

األكلى مف اليجرة ، بؿ لتـ األمر في حينو في مكة كما حدث مع أـ المؤمنيف سكدة ، إذ ال يكجد مانع مف ذلؾ 
.  سكل حداثة سنيا 

 كىذا مف األمكر 0أنو ال يمـز مف كجكد الخطبة أك العقد أف يتـ البناء عمى الفكر :    الكجو الثاني 
إذ إنو لـ يتـ في 0خطبة مطعـ بف عدم ليا البنو جبير: المتعارؼ عمييا في القديـ كالحديث، كمف شكاىد ذلؾ 

. أمرىا سكل العدة 
   أنيا أرادت أف تجد مدخبل إلى نفس النبي الذم يبدك مف محاكرة خكلة لرسكؿ اهلل :   الكجو الثالث 

ذا ... لمتحدث معو في ىذا الشأف الخاص حيف ىابو الرجاؿ  فبل مسكغ أف تحمؿ كمماتيا معاف لـ تقصدىا ، كا 
 – رضي اهلل عنيا –كاف كالبد مف ذكر ىذا الخاطر كالتعكيؿ عميو بأنو ىك الدافع األساسي ، فقد رشحت خكلة 

 ، كلـ تكتؼ باقتراح سكدة بنت زمعة ، كىي الثيب المجربة الخبيرة بشئكف بيت الزكجية لتقكـ برعاية بناتو 
( 2)(.لكال أنيا في سف الخطبة كالزكاج لما ذكرتيا : عائشة فحسب حتى يقاؿ 

 ، لعؿ السيدة خكلة رأت عند السيدة عائشة عبلمات البمكغ المبكرة فرشحتيا لمزكاج مف النبي : الكجو الرابع 
.                   ىذه السنكات الثبلث لكي يكتمؿ بمكغيا تمامان كانتظر النبي 

.  خطبة جبير بن مطعم لمسيدة عائشة قبل اإلسالم : الشبية السابعة 
في أدلتو عمى عدـ ترجيح ركاية الصحيحيف في تقدير سف السيدة عائشة - أيضان - العقاد  / ذكر األستاذ 

:   مسألة خطبتيا لجبير بف مطعـ ، كاستند إلى ذلؾ مف جاء مف بعده فقالكا عند زكاجيا بالنبي 
                                                 

 . 49 – 48الصديقة بنت الصديؽ ص -  1
- محمكد سميماف عمي /  بتصرؼ رسالة ماجستير لمباحث 30 – 29أـ المؤمنيف السيدة عائشة كمركياتيا في التفسير  ص  -2

ىػ 1410جامعة أـ القرم سنة -  كمية الدعكة كأصكؿ الديف –بقسـ الكتاب كالسنة 
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إف السيدة عائشة كانت مخطكبة قبؿ خطبتيا إلى النبي ، كأف خطبة النبي كانت في نحك السنة العاشرة  )
فإما أف تككف قد خطبت لجبير بف مطعـ ألنيا بمغت سف الخطبة ، كىي قرابة التاسعة أك العاشرة ، . لمدعكة 

ما أف تككف قد كعدت لخطيبيا . كبعيد جدان أف تنعقد الخطبة عمى ىذا التقدير مع افتراؽ الديف بيف األسرتيف  كا 
، كحينئذ يككف أبك بكر مسممان عند ذلؾ ، -  بيف األسرتيف المتآلفة –أحيانا _ كىي كليدة صغيرة كما يتفؽ 

كيستبعد جدا أف يعد بيا فتى عمى ديف الجاىمية قبؿ أف تتفؽ األسرتاف عمى اإلسبلـ ، فإذان كاف أبك بكر قد كعد 
بيا ىذا المكعد قبؿ إسبلمو ، معنى ذلؾ أنيا كلدت قبيؿ الدعكة ، ككانت تناىز العاشرة يـك جرل حديث زكاجيا 

(  (). 1كخطبيا النبي 
:  ولمرد عمى ىذا الشبية أقول 

ينبي ىذا الكبلـ عمى فرضية استحالة كجكد مصاىرة بيف المسمميف كالمشركيف في سنكات الدعكة األكلى حيف 
كاف المشرككف يؤذكف المسمميف األكائؿ ، كىذه الفرضية ليست صحيحة كمف ثـ يتيدـ كؿ ما بني عمييا، كالدليؿ 

:  عمى عدـ صحتيا ما يمي 
 . تحريـ المصاىرة بيف المسمميف كالمشركيف لـ يحـر إال بعد اليجرة بسنكات عندما نزلت سكرة الممتحنة  -4

 مف كاف لو أمر اهلل : قاؿ أىؿ التفسير " كال تمسككا بعصـ الككافر " قكلو : "  ابف العربي ـيقكؿ اإلما
زكجة مشركة أف يطمقيا ، كقد كاف الكفار يتزكجكف المسممات ، كالمسممكف يتزكجكف المشركات ، ثـ نسخ اهلل 

(  2)(.  حينئذ قريبة بنت أمية ، كابنة جركؿ الخزاعي فطمؽ عمر بف الخطاب .... ذلؾ في ىذه اآلية كغيرىا 
فعمر بف الخطاب كاف إلى كقت نزكؿ اآلية متزكجان مف امرأتيف مف المشركيف ، كىك مف ىك في صبلبتو في 

. الحؽ كشدتو في تطبيؽ أحكاـ اإلسبلـ 
ىذه اآلية التي حرمت المسممات عمى المشركيف ،  ) قاؿ اإلماـ ابف كثير في تفسير آية الممتحنة السابقة 

( 3)(.كقد كاف جائزان في ابتداء اإلسبلـ أف يتزكج المشرؾ المؤمنة 
 كاف أبك العاص بف الربيع متزكجا بالسيدة زينب بنت رسكؿ اهلل ، ككاف مشركان ، كىاجرت السيدة زينب – 2 

، كلـ يقؿ أحد كيؼ يصاىر الرسكؿ المشركيف  (4)بعد بدر ، كأسمـ العاص بعد ذلؾ ، كلـ يفرؽ الرسكؿ بينيما
بؿ كانت ابنتاه السيدة رقية كأـ كمثـك قد عقد عمييا ابني أبي ليب عتبة كعتيبة لكال أف أباىما أبا ليب . في مكة 

إف المصاىرة في ذلؾ الكقت كانت غير جائزة أك غير معقكلة بيف المسمميف : فمف أيف القكؿ . أمرىما بطبلقيما 
.  كالمشركيف 

                                                 
.  مرجع سابؽ49 – 48الصديقة بنت الصديؽ ص -  1
 . بدكف تاريخ .  بيركت –دار الكتب العممية /  ط231/ 4أحكاـ القرآف البف العربي -  2

 .ـ 1999ثانية / دار طيبة لمنشر كالتكزيع ط/  ط93 / 8تفسير ابف كثير  3

بالعاص بف الربيع ثابت في الصحيحيف ، كركل أبك داكد في سننو بسنده أف رسكؿ اهلل -  رضي اهلل عنيا–زكاج السيدة زينب -  4
صحيح  :  كقاؿ األلباني 2240/  ح253 ص2 ردىا عميو بالنكاح األكؿ ج
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مف خبلؿ ىذيف الدليميف يتبيف أنو ال صحة البتة لنفي المصاىرة بيف المسمميف كالمشركيف في سنكات الدعكة 
بؿ ىذه . المكية ، كمف ثـ ال دليؿ عمى ككف السيدة عائشة كلدت قبؿ البعثة بسبب خطبتيا لجبير بف مطعـ 

.   ليا الخطبة أحد األدلة عمى ككف السيدة عائشة كانت صالحة لمخطبة قبؿ خطبة النبي 
 – رضي اهلل عنيما –مقارنة سن السيدة عائشة بسن السيدة أسماء بنت أبي بكر: الشبية الثامنة 

كانت تكبر  (أسماء) إف تقكؿ (1) كؿ المصادر التاريخيةأف ):  يدعي ىؤالء لكي يضعفكا ركاية الصحيحيف 
كلدت قبؿ اليجرة  (أسماء)أف  ، كما تركم ذات المصادر ببل اختبلؼ كاحد بينيا ،  سنكاتبعشر (عائشة)

 سنكات مع بدء البعثة النبكية في أربعكاف  (عائشة)إذف يتأكد بذلؾ أف سف  . ،  عاماسبعة كعشريفلممدينة بػ
أربع كمؤدل ذلؾ أف الرسكؿ عندما نكحيا في مكة في العاـ العاشر مف بدء البعثة النبكية كاف عمرىا  ، مكة
 أم في نياية السنة األكلى مف اليجرة كبداية الثانية ،  سنكات كبضعة أشيرثبلثكأنو بنى بيا بعد  ،  سنةعشرة

  . (عائشة) كىي السف الحقيقية التي تزكج فييا النبي الكريـ  .سنة كاممةثمانية عشرة فيصبح عمرىا آنذاؾ  ،
: الرد عمى ىذه الشبية 

الفارؽ بيف عمر السيدة عائشة كالسيدة أسماء عشر سنيف ، ثـ :  ينبني ىذا الشبية عمى أصؿ كاحد كىك 
يتفرع عنو بعد ذلؾ حساب تاريخ ميبلد السيدة أسماء قبؿ اليجرة بسبع كعشريف عاما ، ثـ تاريخ كفاتيا في سنة 

ثبلث كسبعيف لميجرة ، ثـ عقد المقارنة بيف عمرييما بناء عمى القاعدة التي جعمكىا مف المسممات التاريخية 
.  كىي العشر سنكات ينتج في النياية أف عمر السيدة عائشة كاف عند الزكاج حكالي ثمانية عشر عامان 

كمف ثـ إذا انيدمت القاعدة التي بنك عمييا ذلؾ انيدمت ىذا الشبية مف أساسيا ، كىاؾ ما يدؿ عمى أف ىذا 
: الفارؽ الزمني  ليس مف األشياء المسممة الثابتة كما يدعكف 

ذكر كثير مف المؤرخيف عند الترجمة لمسيدة أسماء أنيا كانت أسف مف السيدة عائشة ، كلـ يحددكا : أكالن 
 – كابف عساكر في تاريخ دمشؽ –كأبك نعيـ في معرفة الصحابة ): الفارؽ العمرم بينيما مف ىؤالء المؤرخيف 

كىذه بعض النصكص الكاردة في ىذه الكتب   (كابف األثير في أسد الغابة 
( 2.()كانت أخت عائشة ألبييا ، ككانت أسف مف عائشة ):  قاؿ أبك نعيـ 

 (أم قبؿ اليجرة  )كانت أخت عائشة ألبييا ككانت أسف مف عائشة كلدت قبؿ التاريخ): كقاؿ ابف عساكر 
( 3 ()بسبع كعشريف سنة
ٍبد اهلل بف أبي بكر أخا أىٍسمىاء شقيقيا): كقاؿ ابف األثير   .ككانت أسف مف عائشة كىي أختيا ألبييا ككاف عى

()4  )

                                                 
نما ىك مف أسمكب ىؤالء المشككيف خاصة الصحفي -  1 إسبلـ / ىذه العبارة كأمثاليا مما يفيد التعميـ ليست مف أسمكبي ، كا 

 بحيرم

ـ  1998أكلى / دار الكطف لمنشر بالسعكدية ط/  ط22/398معرفة الصحابة ألبي نعيـ االصبياني -  2
 ـ 1991دار الفكر بيركت /  ط9 / 69تاريخ دمشؽ البف عساكر -  3

 .دار الفكر بيركت بدكف تاريخ /  ط309 / 3 أسد الغابة البف األثير -4
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- . كما يدعكف –إذان ىذا الفارؽ لـ يكف محؿ اتفاؽ بيف المؤرخيف 
رأم اإلماـ الذىبي في السير أف الفارؽ بيف عمر السيدة أسماء كالسيدة عائشة يصؿ إلى بضع عشرة : ثانيان 

 كما ىك –، كالبضع  (1 ").ككانت أسف مف عائشة ببضع عشرة سنة" سنة فقاؿ عند الترجمة لمسيدة أسماء  
في المغة مف ثبلث إلى تسع ، كبناء عمى رأم اإلماـ الذىبي تككف السيدة عائشة تجاكزت التاسعة عند - معمـك 

 بيا كيككف الفرؽ العمرم بينيا كبيف السيدة أسماء حكالي ثماني عشرة سنة تقريبان ، كىك ما يتكافؽ بناء النبي 
مع األحاديث الصحيحة  

تستند إلى ركاية  (عشر سنكات)معظـ كتب التاريخ كالتراجـ التي ذكرت ىذا الفارؽ الزمني بالتحديد: ثالثان 
، فماذا يقكؿ عمماء الحديث في عبد الرحمف مف ناحية الجرح  (2)كاحدة ترجع إلى عبد الرحمف ابف أبي الزناد

كالتعديؿ  
قاؿ ابف محرز عف يحيى بف معيف ليس ممف يحتج ): يقكؿ ابف أبي حاتـ الرازم كابف حجر العسقبلني عنو 

كقاؿ الدكرم عف ابف . كقاؿ معاكية بف صالح كغيره كعف ابف معيف ضعيؼ .  بشيءبو أصحاب الحديث ليس 
كقاؿ محمد بف . كقاؿ صالح بف أحمد عف أبيو مضطرب الحديث. معيف ال يحتج بحديثو كىك دكف الدراكردم 

( 3 .()كقاؿ النسائي ال يحتج بحديثو...عثماف عف ابف المديني كاف عند أصحابنا ضعيفا
فيذا رأم عمماء الجرح كالتعديؿ في ابف أبي الزناد فكيؼ نعتمد عمى تقديره في الفرؽ الزمني بيف السيدة 

نما ذكرت ذلؾ ألف ىؤالء الرافضيف لركاية الصحيحيف يتكممكف في ىشاـ بف عركة في  أسماء كالسيدة عائشة ، كا 
حيف أنيـ يبنكف شبية مف أكبر شبياتيـ عمى ركاية عبد الرحمف أبي الزناد عمى الرغـ ما قالو عمماء الجرح 

.!  كالتعديؿ فيو 
لـ يقطع عبد الرحمف بف أبي الزناد في ككف الفارؽ العمرم بيف السيدة عائشة كالسيدة أسماء عشر : رابعان 

: حدثنا ابف أبي الزناد قاؿ : " سنكات ، كالدليؿ عمى ذلؾ ما ركاه ابف عبد البر في االستيعاب بسنده عنو قاؿ 
(  4 . ")قالت أسماء بنت أبي بكر ككانت أكبر مف عائشة بعشر سنيف أك نحكىا

تكضح أنو غير جاـز في ىذا التحديد ، كىذا يكىف متف الركاية باإلضافة إلى ضعؼ  (أك نحكىا )فكممة 
-   كما سبؽ في النقطة السابقة –سندىا لكركدىا عف عبد الرحمف بف أبي الزناد 

ىناؾ اختبلؼ في تقدير سف السيدة أسماء عند كفاتيا ، كلـ تجمع جميع المصادر عمى ككنيا : خامسان 
بمغت مائة سنة 

                                                 
  ـ 1993 ػ ق1413الطبعة التاسعة -مؤسسة الرسالة بيركت / ط  288 / 2سير أعبلـ النببلء -  1
ـ 2002أكلى / دار األعبلـ باألردف ط/ ط185 /1  البف عبد البر االستيعابانظر -  2
ككذا الجرح كالتعديؿ ـ 1984أكلى / دار الفكر بيركت ط/ ط- 157- 6/156 ج 356تيذيب التيذيب البف حجر ترجمة رقـ -  3

 دار الكتب العممية بيركت بدكف تاريخ/ ط {525/ 5البف أبي حاتـ 

.  مرجع سابؽ 185 / 1االستيعاب  -  4
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فعمى ىذا : (أم اإلماـ الذىبي  ) قمت .كانت أكبر مف عائشة بعشر سنيف: قاؿ ابف أبي الزناد: "قاؿ الذىبي 
( 1").يككف عمرىا إحدل كتسعيف سنة

كعمى تقدير اإلماـ الذىبي ىذا سيتيدـ الشؽ الثاني التي استندت إليو الشبية ، كىك أف عمر السيدة أسماء 
. حيف الكفاة يصؿ إلى مائة سنة 

، - رضي اهلل عنيما –نخمص مف ىذا أف لدينا رأييف في الفارؽ بيف عمرم السيدة عائشة كالسيدة أسماء 
ككبل الرأييف يؤيداف صحة ركاية الصحيحيف في ككف السيدة عائشة كانت في التاسعة مف عمرىا عندما بنى بيا 

:   ، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدكليف اآلتييف النبي 
 كابف األثير ، أك – كابف عساكر –أنيا كانت أسف مف عائشة دكف تحديد كما قاؿ أبك نعيـ : الرأي األول

بينيما بضع عشرة سنة كما قاؿ اإلماـ الذىبي  
عند كالدتيا االسـ 

اليجرة 
عند تاريخ كفاتيا 

الكفاة 
الفارؽ 

بينيما 
السيدة 

أسماء 
 14قبؿ البعثة ب

سنة 
 100ىػ 73 سنة 27

سنة 
 سنة 18

السيدة 
عائشة 

 4بعد البعثة ب
سنكات 

9 
سنكات 

  سنة 67ىػ عمى خبلؼ 58

 
أف بينيما عشر سنكات عمى فرض صحة ركاية عبد الرحمف ابف أبي الزناد  : الرأي الثاني

عند كالدتيا االسـ 
اليجرة 

عند تاريخ كفاتيا 
الكفاة 

الفارؽ 
بينيما 

السيدة 
أسماء 

 6قبؿ البعثة ب
سنكات 

 10 سنة 92ىػ 73 سنة 19
سنكات 

السيدة 
عائشة 

 4بعد البعثة ب
سنكات 

9 
سنكات 

  سنة 67ىػ عمى خبلؼ 58

 
 :- رضي اهلل عنيما – فاطمة الزىراء بعمر السيدة عائشة مقارنة  السيدة حساب عمر: الشبية التاسعة 

 كلدت  بنت النبيفاطمةالسيدة أف  (اإلصابة)يذكر ابف حجر فى  ):  يقكلكف في تكذيب ركاية الصحيحيف  
  سنكات،بخمسمف عائشة - أكبر – كأنيا أسف  في الخامسة كالثبلثيف مف عمره ، كالنبي عاـ بناء الكعبة، 

                                                 
 . مرجع سابؽ 380 / 3سير أعبلـ النببلء -  1
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 ألنو إف كانت ؛ضمنيا  (البخارل)يكذب ركاية  ، (البخارل)كىك شارح  (ابف حجر)نجد أف  كعمى ىذه الركاية
كىك  ،األربعيف كلدت كالنبي يبمغ  (عائشة)فيذا يعني أف   ،الخامسة كالثبلثيفكلدت كالنبي في عمر  (فاطمة)

عند اليجرة كاف يساكم عدد سنكات الدعكة اإلسبلمية في  (عائشة)ما يعني أف عمر  ـ، بدء نزكؿ الكحى عميو
 ( . سنكاتتسعكليس  ،  سنةثبلث عشرةمكة كىي 

 
:  ولمرد عمى ىذه الشبية أقول 

نما أخذ منو ما يحمك لو ، كسكت  -1 مف نقؿ عف اإلماـ ابف حجر ىذه الركاية لـ يكف أمينان في نقمو ، كا 
كسكت دكف أف يكمؿ اآلية ؛ ألنو يعمـ عمـ اليقيف أنو لك " كال تقربكا الصبلة " عمى طريقة مف قرأ . عف الباقي 

ييامو لو بأف كقت ميبلد السيدة فاطمة ليس فيو سكل قكؿ كاحد ، مع  نقؿ النص حرفيان لباف خداعو لمقارئ ، كا 
أف ابف حجر في نفس النص ذكر عدة أقكاؿ في ذلؾ ، ثـ عقب عمييا ، كىاؾ نص ابف حجر لنقؼ عمى حقيقة 

:  ىؤالء القـك ، ككيؼ يتعاممكف مع النصكص 
 فركل الكاقدم عف طريؽ أبي جعفر الباقر  ، كاختمؼ في سنة مكلدىا ): يقكؿ اإلماـ ابف حجر في اإلصابة 

 كنقؿ  .بف خمس كثبلثيف سنة كبيذا جـز المدائني ا  كالنبي ، قاؿ العباس كلدت فاطمة كالكعبة  تبنى :قاؿ
 أبك عمر عف عبيد اهلل بف محمد بف سميماف بف جعفر الياشمي أنيا كلدت سنة إحدل كأربعيف مف مكلد النبي 

(  1 . ()سنيف  كىي أسف مف عائشة بنحك خمس ، ككاف مكلدىا قبؿ البعثة بقميؿ نحك سنة أك أكثر.
أنيا كلدت قبؿ المبعث : فقد ذكر ابف حجر في كبلمو قكليف لمكاقدم كأبي عمر ، ثـ عقب عمييما برأيو 

بقميؿ فكيؼ يدعكف عمى ابف حجر أنو يكذب ركاية الصحيحيف ؟؟ 
 اإلماـ – عمى سبيؿ المثاؿ –عند الرجكع إلى كتب التراجـ لمتحقؽ مف كقت ميبلد السيدة فاطمة سنجد  -2

سكل ركاية ( االستيعاب)، كلـ يذكر ابف عبد البر في  (2)"مكلدىا قبؿ المبعث بقميؿ : " الذىبي في السير قاؿ 
( 3 )أنيا كلدت سنة إحدل كأربعيف مف مكلد النبي 

 ؛ ألف السيدة فاطمة  تؤكد ركاية الصحيحيف في سف السيدة عائشة حيف زكاجيا مف النبي تفيذه الركايا
كانت أكبر منيا بخمس سنكات ، كىي مكلكدة قبيؿ البعثة ، كالسيدة عائشة كلدت بعد البعثة بأربع سنكات ، 

. فتككف السيدة عائشة عند اليجرة تناىز التاسعة مف عمرىا 
السيدة عائشة أسممت قبل الجير بالدعوة كما في رواية ابن كثير   : الشبية العاشرة 

 أسماء بنت أبى بكر :كمف النساء »:  عف الذيف سبقكا بإسبلميـ (البداية كالنياية)ذكر ابف كثير في  
رسكلو  ثـ أمر اهلل  ،  يدعك في خفيةكعائشة كىي صغيرة فكاف إسبلـ ىؤالء في ثبلث سنيف كرسكؿ اهلل 

(  1)« بإظيار الدعكة
                                                 

 عمي محمد البجاكم: تحقيؽ ىػ ب1412الطبعة األكلى  بيركت– ار الجيؿ د/  ط8/54اإلصابة -  1

 .مرجع سابؽ 119 / 2سير أعبلـ النببلء -  2

 . مرجع سابؽ 112 /2االستيعاب -  3
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 مف بدء الرابععائشة قد أسممت قبؿ أف يعمف الرسكؿ الدعكة في عاـ السيدة ىذه الركاية تدؿ عمى أف : قالكا 
 (البخارم)فمك أف عائشة عمى حسب ركاية   ،الثالثعاـ اؿكمعنى ذلؾ أنيا آمنت عمى األقؿ في  ، البعثة النبكية
 بالدعكة النبي معنى ذلؾ أنيا لـ تكف عمى ظير األرض عند جير  ؼ،  مف بدء الكحىالرابععاـ اؿكلدت في 

ركاية ىذا يناقض  فكيؼ تككف مف الذيف أسممكا في ذلؾ الكقت ؟ إف ، أك أنيا كانت رضيعة  ،الرابععاـ اؿفي 
. الصحيحيف 

:  الرد عمى ىذه الشبية 
الركاية المنسكبة لئلماـ ابف كثير في البداية كالنياية نقميا عف اإلماـ محمد ابف إسحاؽ صاحب السيرة - 1   

سعيد بف زيد بف عمرك بف نفيؿ، أخك بني عدم : ثـ أسمـ ناس مف قبائؿ العرب منيـ): كنص كبلـ ابف إسحاؽ 
 ، كأسماء بنت أبي بكر ، أخت عمر بف الخطاب بف كعب، كامرأتو فاطمة بنت الخطاب بف نفيؿ بف عبد العزل

( 2 ()، كعائشة بنت أبي بكر كىي صغيرة
كعند الرجكع إلى سيرة ابف إسحاؽ نجد أف ابف إسحاؽ لـ يذكر سندان ليذا السرد عف أحد مف الصحابة ، أك 

. التابعيف إنما أرسؿ الكبلـ مف عنده ، كيكفي ىذا لتضعيؼ الركاية المنسكبة البف إسحاؽ 
لعؿ ابف إسحاؽ أك أحد ركاة السيرة عنو كىـ فذكر اسـ السيدة عائشة كىك يسرد أسماء مف أسمـ قديمان، - 2

قاؿ في  ): كالدليؿ عمى ذلؾ ما ذكره صاحب السيرة الشامية تعقيبان عمى كبلـ ابف إسحاؽ السابؽ حيف قاؿ 
( 3 ()كىك كىـ لـ تكف عائشة كلدت بعد فكيؼ تسمـ ككاف مكلدىا سنة أربع مف النبكة ؟: الزىر كالعيكف كالدرر

نما نسب ابف إسحاؽ ليا اإلسبلـ إلسبلـ – 3  قد تككف السيدة عائشة في ذلؾ الكقت رضيعة في الميد ، كا 
كالدييا ؛ ألف الطفؿ في الميد ينشأ عمى اإلسبلـ ، كال يغيره عف فطرتو سكل كالديو ، كحيث إف أبكييا كانا 

 . مسمميف ، كىي صغيرة في الميد ، فبطبيعة الحاؿ ستككف مسممة عمى ديف كالدييا 

الحديث .... كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة فأبكاه ييكدانو أك ينصرانو أك يمجسانو  : " كما قاؿ رسكؿ اهلل 
("4  )

عند المقارنة العممية بيف ركاية الصحيحيف في سف السيدة عائشة ، كركاية سيرة ابف إسحاؽ لك كانت - 4
ثابتة بالفعؿ مف حيث قكة المصدريف ، كثبكتيما ، كمكانتيما عند العمماء ال نجد كجيان لممقارنة ، كسنجد جميع 

. العمماء يطرحكف ركاية سيرة ابف إسحاؽ لمخالفتيا ما كرد في الصحيحيف 
قول الطبري كل أوالد أبي بكر ولدوا في الجاىمية  : الشبية الحادية عشرة 

                                                                                                                                                                  
.  دار ىجر لمنشر كالتكزيع بدكف تاريخ /  ط49/ 3البداية كالنياية -  1
 ىػ  1411سنة بيركت دار الجيؿ/  ط92/ 2 كسيرة ابف ىشاـ 46/ 1السيرة النبكية البف إسحاؽ  -  2

 . مرجع سابؽ 308 / 2 سبؿ اليدل كالرشاد 3
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 قد كلدكا في  أف كؿ أكالد أبى بكر (تاريخ األمـ)بيقيف في كتابو  يدعكف عمى اإلماـ الطبرم أنو جـز 
.  كبيذا تككف السيدة عائشة كلدت قبؿ البعثة فيككف عمرىا عند اليجرة ما يزيد عمى ثبلثة عشر عامان  .الجاىمية

:  الرد عمى ىذه الشبية 
األمانة في النقؿ خاصة : ال أدرم ىؿ نسي ىؤالء الذيف ينتسبكف إلى البحث العممي أف مف شركطو  -1

ف كنت مدعيان فالدليؿ - عند نسبة األقكاؿ إلى قائمييا  لكنو ليس - .كما قاؿ عمماؤنا إذا كنت ناقبلن فالصحة كا 
كىذا ما كاف مع ىذا الكبلـ المنسكب .النسياف إنما ىك التزكير المتعمد ظنا منيـ أف أحدان لف يبحث كراءىـ 
ليؾ نص اإلماـ الطبرم لتعمـ ذلؾ  لئلماـ الطبرم كالطبرم منو براء ، كا 

حدث عمي بف محمد عمف حدثو )    :ذكر أسماء نساء أبي بكر الصديؽ : تحت عنكاف  - قاؿ رحمو اهلل
 فكلدت لو ... تزكج أبك بكر في الجاىمية قتيمة ككافقو عمى ذلؾ الكاقدم كالكمبي  :كمف ذكرت مف شيكخو قاؿ

 فكلدت لو عبدالرحمف كعائشة فكؿ ىؤالء األربعة مف ... كتزكج أيضا في الجاىمية أـ ركماف  ،اهلل كأسماء عبد
 كتزكج في اإلسبلـ أسماء بنت عميس ككانت قبمو عند  ،أكالده كلدكا مف زكجتيو المتيف سميناىما في الجاىمية

 ...كتزكج أيضا في ا إلسبلـ حبيبة بنت خارجة بف زيد ،  فكلدت لو محمد بف أبي بكر ...جعفر بف أبي طالب 
 1 . (ككانت نسأ حيف تكفي أبك بكر فكلدت لو بعد كفاتو جارية سميت أـ كمثكـ

 ، كذكر أنو تزكج ككما ىك كاضح مف النص أف حديث اإلماـ الطبرم كاف يدكر حكؿ نساء أبي بكر 
ىؤالء : " امرأتيف في الجاىمية ، كامرأتيف في اإلسبلـ ، كذكر أكالد الزكجتيف المتيف تزكجيما في الجاىمية كقاؿ 

فيؿ يمكف لعاقؿ أف يفيـ مف ىذه العبارة أف . " األربعة مف أكالده كلدكا مف زكجتيو المتيف سميناىما في الجاىمية
. أكالد أبي بكر كلدكا في الجاىمية 

فكيؼ يذكر اإلماـ نفسو في . لك فرضنا جدالن أف كبلـ اإلماـ الطبرم في عبارتو السابقة يكىـ ذلؾ  -2
. نفس النص أكالدان لسيدنا أبي بكر كلدكا في اإلسبلـ كىما محمد كأـ كمثكـ 

أف  (تاريخ األمـ)يجـز بيقيف في كتابو  (الطبرم): "  ثـ انظر إلى ىذه األلفاظ المضممة في كبلـ ىؤالء  -3
فأيف اليقيف ؟؟، " كؿ أكالد أبي بكر " ، ثـ " يجـز بيقيف "ىكذا   ." قد كلدكا في الجاىمية (أبى بكر)كؿ أكالد 

 .كأيف كؿ األكالد ؟؟ ، كقد كلد لسيدنا أبي بكر ثبلثة أكالد في اإلسبلـ ىما السيدة عائشة ، كمحمد كأـ كمثـك 

. سنة األنوثة في حب المبالغة في صغر السن : الشبية الثانية عشرة 
  ، كمف كافقو في ىذا إلى تأكيؿ ركاية الصحيحيف لعمر السيدة عائشة – رحمو اهلل –العقاد / لجا األستاذ 

 بأف ىذا العمر الذم ذكرتو السيدة عائشة ىك مف قبيؿ ما تحبو المرأة مف الظيكر بيف عند زكاجيا بالنبي  
: كاعتمد في ذلؾ عمى أمريف " سنة األنكثة الخالدة " أترابيا بصغر سنيا ، كسمى ذلؾ 

. أنيا لـ تكف تعرؼ سنيا الحقيقي ألنو لـ يكف مدكنا في كثيقة  -1
 .أنيا كثيرا ما تحب كصؼ نفسيا بالصغر مثؿ قكليا ككنت جارية حديثة السف  -2
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ليؾ نص كبلمو   كانت تسمع تقديرات سنيا ممف كاف حكليا ألنيا لـ تقرأىا – أم السيدة عائشة –أنيا : " كا 
بداىة في كثيقة مكتكبة ، فكاف يعجبيا عمى سنة األنكثة الخالدة أف تأخذ بأصغرىا ، ككانت ىي كثيرا ما تدؿ 

ككنت يكمئذ جارية حديثة السف ، أك كنت : بالصغر بيف أترابيا فبل تنسى إذا اقتضى الحديث ذلؾ أف تقكؿ 
 ( 1). "يكمئذ صغيرة ال أحفظ شيئا مف القرأف ، إلى أشباه ذلؾ مف أحاديثيا في ىذا المعنى 

كلعؿ ما دفع العقاد إلى ىذا التأكيؿ ىك معرفتو بكركد ركاية التسع في أصح كتب الحديث كىما صحيحي 
إال أف ىذا التأكيؿ جاء متعسفان ، كيفيـ منو عدـ تصديقو بالركاية، .البخارم كمسمـ ، فأراد أف يجد ليا تأكيبلن 

: كىذا ينتيي في النياية إلى ردىا ، كالدليؿ عمى ذلؾ يظير مف خبلؿ الرد عمى ىذه الشبية عمى النحك التالي
 
 
 

: الرد عمى ىذه الشبية من وجوه
إف ىذا التأكيؿ يخرج الكبلـ مف معناه الحقيقي إلى المعنى المجازم دكف داع يقتضيو سكل ما ذكرتو : أكليان 

سابقا مف التسميـ لممستشرقيف كأعداء اإلسبلـ مف استحالة الزكاج في ىذه السف قياسان عمى حاؿ الفتيات في ىذا 
السف اليـك  

فإذا ثبت خطأ ىذا القياس ، فما الداعي إلى إخراج الكبلـ الصريح مف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازم 
. ، كنحف نعمـ أف حمؿ المفظ عمى الحقيقة أكلى مف حممو عمى المجاز 

ىؿ ىناؾ مف ييتـ بمعرفة بسف المرء  أكثر مف المرء نفسو ؟ كالسيدة عائشة ىنا ىي التي تتحدث : ثانييا 
عف نفسيا ، فيؿ يعمـ العقاد أك غيره سنيا أكثر منيا ؟ 

خاصة كالراكم لو - ثـ إف حديثيا عف عمرىا البد أف يككف قد بمغ أخكتيا الكبار أمثاؿ عبد الرحمف كأسماء  
 فمك بالغت ىي في تقدير سنيا ألـ تكف أسماء أك عبد الرحمف ليصححا ليا ذلؾ ، –ابف أختيا عركة بف الزبير 
. فحيث إنيـ سكتكا عمى ىذا التقدير فيذا إقرار منيـ بصحتو! كىـ ممف حضركا  كالدتيا ؟

ككف عمر السيدة عائشة لـ يكف مدكنا في كثيقة مثؿ أيامنا ىذه ىؿ يطعف في معرفتيا بعمرىا : ثالثيا 
 كمراحؿ الدعكة ، كالغزكات ، ككؿ أحداث السيرة النبكية، كىي الصحيح ؟ كماذا لك طبقنا ىذا عمى عمر النبي 

كميا لـ تكف مدكنة في كثائؽ ؟ 
 منحيـ عكضا عف ذلؾ قكة لكف اهلل . إف العرب ، كأف كانت أمة أمية لـ تنتشر في أكساطيا الكتابة 

الحافظة ، كحدة الذاكرة ، فكانكا يسجمكف تكاريخيـ في ذاكرتيـ كينقمكنيا ألبنائيـ جيبل بعد جيبل ، ككانكا يؤرخكف 
بالحكادث العظيمة التي تقع في العاـ ، فيسمكف ىذا العاـ بعاـ الفيؿ أك عاـ الحزف أك غير ذلؾ ، كمف ىنا 

.  ، كمعرفة جميع تكاريخ السيرة النبكية المطيرة استطعنا معرفة عمر رسكؿ اهلل 
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إف االستناد عمى قكؿ السيدة عائشة في بعض األحاديث أنيا صغيرة السف لمتدليؿ عمى أنيا كانت : رابعيا 
مف النساء البلتي يحببف الدالؿ بتصغير أنفسيف قكؿ فيو إسراؼ كمجازفة كبيرة ، كالدليؿ عمى ذلؾ أف غير 

السيدة عائشة كاف يصفيا بذلؾ ، كيقرىا عمى حداثة سنيا ، فيؿ يمكف أف يفسر ىذا أيضان عمى أنو دالؿ النساء 
؟ 

ال أعتب عمييا في شيء سكل أنيا : " كمف ذلؾ ما ذكرتو جاريتيا بريرة عنيا في حديث األفؾ حيف قالت 
كىذا كاف في السنة السادسة مف اليجرة بعد  (1)."جارية حديثة السف تناـ عف عجيف أىميا فتأتي الداجف فتأكمو 

. زكاجيا بحكالي أربع سنكات 
 

كفي نفس قصة األفؾ كاف الرىط الذيف يحممكف ىكدجيا عمى البعير اليشعركف بعدـ كجكدىا فيو لخفتيا 
( 2).كصغرىا

فيؿ يمكف أف يككف .  بمراجعة كالدييا لما يعمـ مف حداثة سنيا كلما نزلت آية التخيير أشار عمييا النبي 
- .   كما يدعي العقاد – الخالدة ةكؿ ىذا مف باب  سنة األنكث

إف السيدة عائشة ال تحتاج إلى أف تظير صغر سنيا بتقدير غير صحيح ، ألنيا كانت أصغر : خامسيا 
.  عمى أم تقدير في سنيا ، فبل تحتاج إلى دالؿ النساء البلتي يتحدث عنيف العقاد نساء النبي 

مف خبلؿ ىذه األدلة يظير لنا ما في ىذا التأكيؿ مف تعسؼ كبطبلف ، كيكفي أف صاحبو يكذب إنسانان في 
معرفتو بعمره ، كمعرفة أسرتو كمف حكلو بيذا العمر عمى الرغـ مف أنو لـ ير ذلؾ اإلنساف ، كلـ يعاصره ، كلـ 

!!!!  يقـ دليبلن صحيحان عمى ىذا التكذيب 
شبية السند  : الشبية الثالثة عشرة 

 بالسيدة عائشة بأف سند الركاية الكارد في مكاضع    ادعى مف يشكؾ في ركاية الصحيحيف في زكاج النبي 
 في صحيح (أـ المؤمنيف)جاء الحديث الذم ذكر فيو سف : " مف صحيح البخارم معمكؿ كضعيؼ فقالكا 

 كتفرد  ،(عائشة)راك كاحد كىك عركة الذم تفرد بالحديث عف أـ المؤمنيف ىا إلى  بخمس طرؽ ترجع كؿالبخارم
 (ىدم السارم)حيث قاؿ فيو ابف حجر في  ، تكمف المشكمة (ىشاـ)كفي  ، (ىشاـ)بركايتو عنو ابنو 

بمغني أف مالكا نقـ عميو حديثو  ، كاف مالؾ ال يرضاه:  كقاؿ عبد الرحمف بف يكسؼ بف خراش »: (التيذيب)ك
 ، قاؿ سمعت عائشة ، حدثنى أبي: كاف يقكؿ- مرة – قدمةن  ، الككفة ثبلث مرات- جاء – قدـ  ، ألىؿ العراؽ

. «أبي عف عائشة: الثالثة فكاف يقكؿ- جاء – أخبرنى أبي عف عائشة،كقدـ : الثانية فكاف يقكؿ- جاء – كقدـ 
 ،ثـ لما ذىب لمعراؽ بدأ حفظو لمحديث يسكء، كاف صدكقا في المدينة المنكرة (ىشاـ بف عركة) أف :كالمعنى 

عف ) الراكمأقكل مف قكؿ  (حدثني)أك  (سمعت)كممة  ك،(سمعت أك حدثني)بدال مف  ، أبي (عف)بدأ يقكؿ ك
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كىك ما يؤيد الشؾ  ،(سمعت أك حدثني)كليس  (أبي)عف (ىشاـ)كالحديث في البخارم ىكذا يقكؿ فيو  ، (فبلف
 . في سند الحديث
فإذا طبقنا ىذا عمى الحديث الذم أخرجو . بالعراؽ ال يقبؿ (ىشاـ)إف حديث :  قاؿ (مالؾ)ثـ أف اإلماـ 

ىشاـ بف )فالحديث لـ يركه راك كاحد مف المدينة بؿ كميـ عراقيكف ما يقطع أف  ، البخارم لكجدنا أنو محؽ
كال يذكر حديثا  ، بالمدينة عمرا طكيبل (ىشاـ) كال يعقؿ أف يمكث  ،بعد أف ساء حفظو ، قد ركاه بالعراؽ (عركة

عند زكاجيا بالنبي في كتاب  (عائشة)ليذا فإننا ال نجد أم ذكر لعمر السيدة  ، كلك مرة كاحدة، مثؿ ىذا 
فكفى بياتيف العمتيف لمشؾ في  ، مباشرة بالمدينة (ىشاـ بف عركة)كىك الذم رأل كسمع  ، لئلماـ مالؾ (المكطأ)

."  سند الركاية في البخارم
 

:  ولمرد عمى ىذه الشبية أقول 
فمماذا اقتصر ىؤالء عمى ركايات .  كردت في الصحيحيف ركاية سف السيدة عائشة عند زكاجيا بالنبي  -1

 اإلماـ البخارم دكف ركايات اإلماـ مسمـ ؟ 

ألنيـ يعممكف يقينان أف ركايات اإلماـ مسمـ فييا ما يدفع دعكاىـ الباطمة بالشؾ في سند الركاية : الجكاب 
 كالذم ينتيي عند ىشاـ بف عركة مىك طريؽ اإلماـ البخار: األكؿ: حيث ركل اإلماـ مسمـ الركاية بثبلث طرؽ 

مف ركاية األسكد عف عائشة دكف ذكر لعركة : كالثالث. كالثاني مف ركاية الزىرم عف عركة دكف أم ذكر ليشاـ.
( 1).كىشاـ 

 صحة ما ادعاه ىؤالء المدعكف في طريؽ ىشاـ بف عركة فماذا سيقكلكف عف – جدالن –كمف ثـ إذا افترضنا 
ما يقرنكف في الطعف بيف الصحيحيف ؟؟ -  دائما–طريقي اإلماـ مسمـ األخيريف لمركاية ، كىـ 

ادعي ىؤالء تفرد عركة بالركاية عف السيدة عائشة ، كىذا كبلـ عار عف الصحة تماما ، ففي أحد أسانيد  -2
اإلماـ مسمـ ركاية األسكد بف يزيد عف عائشة ، كليس األسكد فقط ىك الذم تابع ركاية عركة عف أـ المؤمنيف 

: عائشة ليذا الحديث ففي غير الصحيحيف متابعات كثيرة منيا 
( 2).ركاية أبي سممة بف عبد الرحمف عف عائشة ، كابف أبي مميكة عف عائشة كىما عند النسائي في السنف 
كركاية القاسـ بف محمد ، كأبك عبيدة  ، كعبد الممؾ بف عمير عف عائشة  ، كىذه الركايات الثبلث في 

( . 4)كركاية يحيي بف عبد الرحمف بف حاطب عف عائشة في مسند أبي يعمى . (3)المعجـ الكبير لمطبراني 
. فيذه المتابعات الكثيرة تؤكد صحة الركاية كتقكييا 

                                                 
.  مرجع سابؽ 1039 / 2راجع صحيح مسمـ -  1
سنف النسائي - ـ 1986 ثانية /  ط حمببمكتب المطبكعات اإلسبلمية /  ط(131 / 6) (المجتبى  )راجع سنف النسائي -  2

   ـ 2001أكلى / مؤسسة الرسالة ط/  ط279 / 3الكبرل 
. ـ 1983ثانية /  طالمكصؿبمكتبة العمـك كالحكـ  /  ط29- 22 / 23المعجـ الكبير راجع -  3
. ـ 1984أكلى  /  ط دمشؽبار المأمكف لمتراث  د / ط 132 / 8راجع مسند أبي يعمى -  4
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 مسمـ يركم الحديث بسنده فيا ىك اإلماـادعكا كذلؾ تفرد ىشاـ بالركاية عف عركة ، كىذا ادعاء باطؿ ،  -3
مامتو في السنة   الزىرم اإلماـك –  عف عركةالزىرمعف   ، كليس اإلماـ الزىرم فقط ىك –مف ىك في مكانتو كا 

 عند اإلماـ عف عركة (عبد اهلل بف ذككاف )أبك الزناد بؿ تابعيا أيضا . الذم تابع ركاية ىشاـ عف عركة 
(.  1)الطبراني في المعجـ األكسط 

نأتي إلى سند اإلماـ البخارم لمركاية المذككرة حيث ادعي ىؤالء ضعؼ الركاية ، كأداركا ىذا الحكـ عمى  -4
  فما مكقؼ عمماء الجرح كالتعديؿ مف ىشاـ ؟ – رحمو اهلل –راك كاحد مف السند كىك ىشاـ بف عركة 

ثقة إماـ في : كقاؿ أبك حاتـ الرازم  . (2)ثقة ثبتان كثير الحديث حجة : قاؿ ابف سعد في طبقاتو عنو  -5
ككصفو اإلماـ الذىبي . (4)كاف متقنا كرعان فاضبلى حافظان : كأكرده ابف حباف في الثقات كقاؿ عنو . (3)الحديث 

. كيكفي ىذا لبياف منزلة ىشاـ بف عركة عند أئمة الحديث كعممائو األكائؿ  . (5)اإلماـ الثقة شيخ اإلسبلـ: فقاؿ 
 ىشاـ بف عركة ركل عنو كؿ األئمة بما فييـ اإلماـ مالؾ في المكطأ ، كخرج حديثو أئمة الكتب الستة ، -6

( 6 . ")كالسنف" كالصحاح، " المكطأ " محتج بو في  كحديثو: " قاؿ اإلماـ الذىبي عف حديثو 
 كيكفي أف اإلماميف البخارم كمسمـ خرجا لو في الصحيحيف فيذه شيادة بعدالتو ال تدانييا شيادة أخرل ، كال 

. يقبؿ بعدىا طعف فيو إال بدليؿ قاطع 
ينبغي لكؿ منصؼ أف يعمـ أف تخريج صاحب الصحيح ألم راك كاف مقتض لعدالتو عنده : " قاؿ ابف حجر 

كال سيما ما انضاؼ إلى ذلؾ مف إطباؽ جميكر األئمة عمى تسمية الكتابيف ، كصحة ضبطو كعدـ غفمتو 
 فيك بمثابة إطباؽ الجميكر عمى تعديؿ  ،بالصحيحيف كىذا معنى لـ يحصؿ لغير مف خرج عنو في الصحيح

.... مف ذكر فييما
 فبل يقبؿ إال مبيف  ، فذلؾ الطعف مقابؿ لتعديؿ ىذا اإلماـ،  كحينئذ إذا كجدنا لغيره في أحد منيـ طعنا

أك في ضبطو لخبر بعينو ألف األسباب ، السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة ىذا الراكم كفي ضبطو مطمقا 
كقد كاف الشيخ أبك الحسف المقدسي يقكؿ . نيا ما يقدح كمنيا ما ال يقدح ـالحاممة لؤلئمة عمى الجرح متفاكتة 

( 7.")في الرجؿ الذم يخرج عنو في الصحيح ىذا جاز القنطرة يعني بذلؾ أنو ال يمتفت إلى ما قيؿ فيو 
نقؿ ىؤالء كبلما عف عبد الرحمف بف يكسؼ بف خراش في طعف اإلماـ مالؾ في ىشاـ بف عركة ؛  -7

كألنيـ أصحاب ىكل في أنفسيـ ، فقد غمبيـ ىكاىـ عمى األمانة في النقؿ ؛ فحذفكا مف نص كبلـ عبد الرحمف 

                                                 
ىػ 1415القاىرة - ار الحرميف د/  ط94 / 7)-  المعجـ األكسط - 1
.  مرجع سابؽ 7/321الطبقات الكبرل -  2
 . مرجع سابؽ 249 ترجمة 9/64الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ الرازم -  3

 .ـ1975 أكلى /  طدار الفكر/  ط 5940 ترجمة 502/ 5الثقات -   4

 . مرجع سابؽ 34 / 6سير أعبلـ النببلء -  5

 .السابؽ نفس الجزء كالصفحة -  6

.  مرجع سابؽ 1/384ىدم السارم مقدمة فتح البارم -  7
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ماال يكافؽ ىكاىـ ، كىك ثناء عبد الرحمف كتزكيتو ليشاـ ، كىاىك النص كما أكرده ابف حجر في تيذيب التيذيب 
: 

ككاف ىشاـ صدكقا تدخؿ أخباره في الصحيح بمغني أف مالكا نقـ ، قاؿ ابف خراش كاف مالؾ ال يرضاه " 
 ككاف ىشاـ صدكقا تدخؿ أخباره في : "فحذؼ ىذا المدعي قكؿ عبد الرحمف  (1 ") العراؽألىؿعميو حديثو 

 ". الصحيح
ما أنكره اإلماـ مالؾ عمى ىشاـ بف عركة  ىك أنو صار يركم عف أبيو عند قدكمو لممرة الثالثة لمككفة -  7

 بالعنعنة فيؿ ىذه العنعنة تقدح في صحة الركاية ؟

 عف أما أف يككف لـ يعرؼ بتدليس أك عرؼ بو ةف الراكم الذم يطمؽ لفظإ"  : ألف العبلئي قاؿ . ال : أقكؿ 
فإف لـ يعرؼ بتدليس ككاف لقاؤه لشيخو ممكنا أك ثبت لقاؤه لو عمى اختبلؼ القكليف لمسمـ كالبخارم فمفظة عف 

 ، ألف الظاىر سماعو لذلؾ مف شيخو ؛كال لمكاسطة احتماؿ، محمكلة عمى االتصاؿ كليس لبلنقطاع كجو 
(  2 . ")فبل يقاس المرسؿ عمى ىذا مع ظيكر الفرؽ بينيما ، كاألصؿ السبلمة مف كصمة التدليس

ذا طبقنا ىذا عمى حاؿ ىشاـ بف عركة مع أبيو نجد أف ما ذكره العبلئي ينطبؽ تمامان عميو حيث لـ يعرؼ  كا 
، كثبكت المقيا مع أبيو الينازع فيو أحد ، كمف ثـ تحمؿ  (3) كما قاؿ العبلئي نفسو في ترجمتو–عنو تدليساى 

. عنده عمى االتصاؿ ال عمى االنقطاع ، كىذا ينفي تمامان عنو كصمة التدليس  (عف)لفظة 
كلذا عقب اإلماـ الذىبي عمى ما نقمو عبد الرحمف بف خراش عف مالؾ في شأف ىشاـ ، كقدكمو الككفة 

( 4). "الرجؿ حجة مطمقان : " كتساىمو في الركاية مع أىميا بقكلو 
قكؿ ىؤالء كؿ ركاة الحديث عف ىشاـ عراقيكف ككفيكف قكؿ إف صح بالنسبة لمصحيحيف اليصح  -8

بالنسبة لباقي كتب السنة ، كقد بنكا طعنيـ عمى كبلـ اإلماـ مالؾ السابؽ في ركاية الككفييف عف ىشاـ ، فماذا 
 :كمف ذلؾ - . أيضان –سيقكلكف إف عممكا أف ىناؾ مدنييف كمكييف كبصرييف رككا ىذا الحديث عف ىشاـ 

نىاًد عف ًىشىاـً بف عيٍركىةى عف أبيو  ما أخرجو الطبراني بسنده في معجمو الكبير عف  عبد الرحمف بف أبي الزِّ
. ، كعبد الرحمف مدني  (5)

ـي بف عيٍركىةى (بف عيينة )سيٍفيىافي -  في المعجـ الكبير عف – كذلؾ –كما أخرجو الطبراني بسنده    حدثنا ًىشىا
اًئشىة . ، كسفياف بف عيينة مكي  (6)عف أبيو عف عى

                                                 
. مرجع سابؽ 11/45 تيذيب التيذيب 1
 . 1986 ثانية  / طبيركت– الـ الكتب ع/  ط79  ص  جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ2
 . 111السابؽ  ص -  3
 . دار المعرفة بيركت لبناف بدكف تاريخ /  ط301 / 4ميزاف االعتداؿ -  أيضان – كانظر لو – 35 / 6سير أعبلـ النببلء -  4

 . مرجع سابؽ 21 / 23 المعجـ الكبير - 5

 . 24 / 23 السابؽ-  6
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، كجعفر  (1)جعفر بف سميماف عف ىشاـ بف عركة عف أبيو كما أخرجو النسائي بسنده في سننو الكبرل عف 
 كغيرىـ ...  بف سميماف بصرم 

فيذه الركايات عف ىشاـ مف غير أىؿ الككفة تؤكد أف كبلـ اإلماـ مالؾ عف تساىؿ ىشاـ مع أىؿ الككفة 
. الينطبؽ عمى ىذا الحديث إذ ركاه ىشاـ لغيرىـ مف أىؿ المدينة كمكة كالبصرة 

ككف حديث السيدة عائشة في شأف سنيا عند الزكاج لـ يركه اإلماـ مالؾ في مكطئو اليطعف في صحتو - 9
فكـ مف األحاديث الصحيحة لـ ترك في المكطأ ، كاإلماـ مالؾ لـ يكف غرضو مف تأليؼ المكطأ جمع األحاديث 

.  الصحيحة حتى نقكؿ إف الذم ليس فيو يحكـ بضعفو ، بؿ إف المكطأ فيو الصحيح كالحسف كالضعيؼ 
 أمر ال أساس لو مف الصحة ، فكبيذا يتبيف لنا أف ضعؼ السند الذم تكمـ عنو ىؤالء في ركاية الصحيحي

:   كأف ركاية ىشاـ بف عركة ليذا الحديث مف أقكل الركايات كأصحيا ، كما قاؿ ابف عبد البر في التمييد 
( 2 ")كركاية ىشاـ بف عركة أصح ما قيؿ في ذلؾ مف جية النقؿ كاهلل أعمـ" 

: خالصة المبحث 
نخمص مف عرض ىذه الشبيات التي آثارىا ىؤالء المشكككف في صحة ركاية الصحيحيف لعمر السيدة 

 كالرد عمييا ، أف ىذه الشبيات اضمحمت كانمحت ، كصارت التستطيع النيكض عائشة عند زكاجيا بالنبي 
أماـ صدؽ كثبكت ركاية الصحيحيف ، كأف ىذه الشبيات نتجت عند ىؤالء نتيجة غياب المقياس الشرعي عندىـ 
لمنصكص كالكقائع ، ك التسميـ آلراء المستشرقيف دكف آراء السمؼ ، كعدـ معرفة قيمة كمكانة المصادر الشرعية 
، كالتسرع في فيـ النصكص كتأكيميا دكف الرجكع ألىؿ الذكر كالتخصص ، كتصيد األدلة كالشبيات التي تثبت 

لذا انطمقكا مف شبيات . كترجح ما امتؤلت بو عقكليـ كقمكبيـ مف آراء سابقة دكف تجرد في البحث عف الحقيقة 
لكف عند البحث كالتدقيؽ كانت مجرد آراء لـ يسمـ ييا الكثير ، كلـ تحظ باإلجماع كما تكىمكا . ظنكىا مسممات 

 .
كالذم كتب ليذه اآلراء الطاعنة في ركاية الصحيحيف الذيكع كاالنتشار في كاقعنا المعاصر أف رياح الكاقع 

العالمي كالداخمي لممسمميف كانت مكاتية ليا فانتشرت ، كصارت كؿ يـك تنتشر أكثر مما قبمو ؛ فالعكلمة الغربية 
تزيد كؿ يـك مف كسائميا كضغكطيا في فرض المنظكر الغربي لحقكؽ المرأة كالطفؿ ، كأعداء اإلسبلـ يصعدكف 
كؿ يـك مف ىجكميـ عمى اإلسبلـ كنبيو ، كيضعكنيما في قفص االتياـ بالكحشية كاإلرىاب كانتياؾ حقكؽ المرأة 

، كالعممانية ضربت بأعطانيا في كثير مف الببلد اإلسبلمية ، كصار دعاة التمسؾ بالثكابت اإلسبلمية ...
يكصفكف بالظبلمييف كاالنغبلقييف كدعاة الجمكد كالتحجر ، كغدا الطعف في مصادر اإلسبلـ كسيمة سريعة 

مع كؿ ىذه الظركؼ كغيرىا البد أف تجد مثؿ ىذه الشبيات طريقيا لمبركز في ...لمشيرة اإلعبلمية كالمجتمعية 
. الكاقع اإلسبلمي 

.   ماضية في إزىاؽ الباطؿ كدحضو ، كاإلبقاء عمى الحؽ كنصره كلكف مع كؿ ذلؾ فإف سنة اهلل 
                                                 

.  مرجع سابؽ 279 / 3 سنف النسائي الكبرل 1
. ـ 1988سعيد أحمد إعراب سنة / كزارة األكقاؼ المغربية بتحقيؽ /  ط108 / 19)- التمييد البف عبد البر -  2
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ا يىنفىعي النَّاسى فىيىٍمكيثي ًفي األىٍرًض  : }قاؿ  فىاء كىأىمَّا مى بىدي فىيىٍذىىبي جي   [17: الرعد ] {فىأىمَّا الزَّ
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الخاتمة 
  لعمر السيدة عائشة عند زكاجيا بالنبي ففيا قد كصمنا إلى ختاـ الحديث حكؿ ركاية الصحيحي.... كبعد 

ىؿ :  كما ذاع مف شبيات حكؿ صحتيا كصدقيا ؛ لنجيب عمى السؤاؿ الذم طرحناه في مقدمة البحث كىك 
 مف غيرت ىذه الشبيات التي عارضت ركاية الصحيحيف في شأف عمر السيدة عائشة عند زكاجيا مف النبي 

صدقيا كصحتيا ؟ 
 عمى حقيقة ىذه الشبيات ، كظير لؾ تيافتيا كتبلشييا كاحدة بعد – أييا القارئ الكريـ –لقد كقفت : أقكؿ 

األخرل ، كمف ثـ البد أف تككف قد كصمت معي إلى اليقيف بأف الصدؽ كالحؽ أف السيدة عائشة كانت في 
 كما في الصحيحيف ، كأف أم تقدير لعمرىا يخالؼ ىذه الركاية التاسعة مف عمرىا عند زكاجيا بالنبي 

. الصحيحة محض افتراء ال أساس لو مف الصحة ، كمجرد أكىاـ ال دليؿ عمييا 
:  أما عف النتائج التي يمكف استخبلصيا مف خبلؿ البحث فيي كثيرة اكتفي بذكر بعضيا عمى النحك التالي 

أف معظـ الشبيات التي يثيرىا بعض المستغربيف مف المسمميف حكؿ اإلسبلـ بمصدريو القرآف كالسنة : أواًل 
تقديـ العقؿ : كالثاني . عدـ الكقكؼ عند  نصكص القرآف كالسنة :األكؿ : مف منبعيف أساسيف -غالبان -تنبع 

. عمى النص 
أف أعداء اإلسبلـ ال يألكننا جيدان في التشكيؾ في قرآف ربنا ، كسنة نبينا ، كمف مشى كرائيـ لف  : ثانياً 

يزيدكه إال خباالن كما أخبر الحؽ بذلؾ في القرآف الكريـ،ككما ظير مف تصديؽ بعض مف الكاتبيف المسمميف ليـ 
 . ءفي ىذا االفترا

اليكجد تعارض البتة بيف األحاديث الصحيحة بعضيا مع بعض كما زعـ ىؤالء الذيف عارضكا ركاية : ثالثًا 
. الصحيحيف بركايات في الصحيحيف ، كظير عدـ فيميـ لمغزل ىذه الركايات كتمؾ

ثبت مف البحث أف الجيؿ بترتيب المصادر اإلسبلمية يجعؿ مف ال عمـ لو يقدـ ما حقو التأخير ،  : رابعاً 
كيؤخر ما حقو التقديـ ، كىذا يخؿ إخبلالن كبيران بالبحث العممي ، كخير مثاؿ عمى ذلؾ ىؤالء الذيف عارضكا  

ركاية الصحيحيف بكتب السيرة ك التاريخ كالتراجـ أك غيرىا مف الكتب التي التداني الصحيحيف في المنزلة 
.    كالثبكت 

أكد البحث أف لكؿ عمـ رجالو ، كلكؿ فف أىمو ، كمف ال يأخذ العمـ مف أىمو يكرد نفسو المزالؽ كما  : خامساً 
. حدث مع ىؤالء الذيف رمكا سند الصحيحيف بالضعؼ ، كىـ ليسكا مف أىؿ الحديث كال حتى مف طبلبو 

:  ىذه بعض النتائج التي الحت مف خبلؿ البحث ، كمف خبلليا أكصي بما يمي 
 مف أذىاف العامة مف خبلؿ قراءتيما كشرحيما كتحفيظيما بشكؿ دائـ كمستمر في فتقريب الصحيحي : أوالً 

القنكات الفضائية اإلسبلمية كاإلذاعات اإلسبلمية كالمساجد ، كحمقات العمـ ، ككؿ ما يساعد عمى انتشارىما بيف 
األمة عامة كالشباب خاصة ليفيمكا مف خبلليما القرآف الكريـ  ، كيتحصنكا بيما مف المكر المبيف ألعداء الديف 

 .
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التتبع المستمر لكؿ ما يثيره المستغربكف كالعممانيكف مف شبيات حكؿ السنة عامة كالصحيحيف خاصة : ثانيًا 
بطاليا ، كنشر ىذه الردكد بكؿ كسيمة إعبلمية ممكنة ؛ لكي اليفتنكا بيذه الشبيات  ، كالمسارعة إلى الرد عمييا كا 

كاهلل مف كراء القصد كىك اليادم إلى الطرؽ المستقيـ .     شباب األمة ، كبعض قميمي الثقافة اإلسبلمية فييا 
،،،، 
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ثبت بأىم المراجع 
 . (القرآن الكريم  )كتاب اهلل العزيز : أواًل 
 (باء - مرتبة ألف  )المراجع : ثانيًا 

 . بدكف تاريخ .  بيركت –دار الكتب العممية / أحكاـ القرآف البف العربي  ط- 1

ـ 2000الطبعة األكلى  بيركت– دار الكتب العممية / البف عبد البر القرطبي طاالستذكار - 2
ـ 2002أكلى / دار األعبلـ باألردف ط/ ط   البف عبد البر االستيعاب- 3
 .ت . دار الفكر بيركت د/  طأسد الغابة البف األثير- 4

 .ىػ 1412أكلى /  طار الجيؿ بيركتد/ في تمييز الصحابة البف حجر العسقبلني طإلصابة ا- 5

رسالة ماجستير - أـ المؤمنيف السيدة عائشة كمركياتيا في التفسير مف الكتب الستة كتفسير الطبرم - 6
جامعة أـ القرم سنة -  كمية الدعكة كأصكؿ الديف –بقسـ الكتاب كالسنة - محمكد سميماف عمي / لمباحث 
ىػ 1410
.  بدكف تاريخ - دار ىجر لمنشر كالتكزيع / البداية كالنياية البف كثير ط- 7
ىػ 1407الطبعة األكلى    بيركت– دار الكتب العممية / تاريخ الرسؿ كالممكؾ لمطبرم ط- 8
 ـ 1991دار الفكر بيركت / طتاريخ دمشؽ البف عساكر - 9

 .ـ 1999ثانية / دار طيبة لمنشر كالتكزيع ط/ تفسير ابف كثير  ط- 10

  ـ2000-  ىػ 1420األكلى   :  طمؤسسة الرسالة/ الطبرم طتفسير - 11

. دار المعارؼ بالقاىرة / لمحمد سيد طنطاكم ط- الكسيط التفسير -  12
. ـ 1988سعيد أحمد إعراب سنة / كزارة األكقاؼ المغربية بتحقيؽ / طالتمييد البف عبد البر - 13
. ـ 1997األكلى / دار الرشاد بالقاىرة ط/ لحسيف مؤنس ط- تنقية أصكؿ التاريخ اإلسبلمي - 14
ـ  1984أكلى / دار الفكر بيركت ط/ ط  العسقبلنيتيذيب التيذيب البف حجر- 15
 .ـ1975 أكلى /  طدار الفكر/ الثقات البف حباف ط - 16

 . 1986 ثانية  / طبيركت– الـ الكتب ع/   لمعبلئي طجامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ- 17
 دار الكتب العممية بيركت بدكف تاريخ/ طالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ  - 18

 ىػ1415الطبعة الثانية    - بيركت– دار الكتب العممية /  ط حاشية ابف القيـ عمى سنف أبي داكد- 19

رسالة ماجستير - لجكاىر سركر باسمـك –دراسة لحياة أـ المؤمنيف عائشة عمى ضكء الكتاب كالسنة  - 20
 -ىػ1402 الدراسات العميا الشرعية – كمية الشريعة –بجامعة أـ القرل 

ـ  1989دار الفكر بيركت / الركض األنؼ لمسييمي  ط- 21
ـ  1986 ثانية /  ط حمببمكتب المطبكعات اإلسبلمية / ط (المجتبى  )سنف النسائي  - 22
   ـ 2001أكلى / مؤسسة الرسالة ط/  طسنف النسائي الكبرل  - 23
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  ـ 1993 ػ ق1413الطبعة التاسعة -مؤسسة الرسالة بيركت / ط  سير أعبلـ النببلء لمذىبي  - 24
ىػ 1411 بيركت دار الجيؿ/ سيرة ابف ىشاـ ط - 25
 ىػ1400 بيركت  دار المعرفة/ لبرىاف الديف الحمبي طالسيرة الحمبية  - 26

 .ـ 1997المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية بالقاىرة / السيرة الشامية  ط - 27

 ـ 1964الحمبي  ط / السيرة النبكية البف كثير  ط - 28
 ـ2003-  الثانية: السعكدية الطبعة - كتبة الرشد ـ/  عمى صحيح البخارم طشرح ابف بطاؿ - 29
 شعيب األرنؤكط: تحقيؽ 1993ثانية  / ط بيركت– مؤسسة الرسالة / صحيح ابف حباف ط  - 30

ـ  1987ثالثة /  بيركت ط–اليمامة –دار ابف كثير / صحيح البخارم ط - 31
دار إحياء التراث العربي بيركت / محمد فؤاد عبد الباقي ط/ صحيح مسمـ بترتيب  - 32
ـ 2005رابعة / نيضة مصر ط / الصديقة بنت الصديؽ لعباس محمكد العقاد  ط - 33
 .بدكف تاريخ - دار صادر بيركت / طبقات ابف سعد ط - 34

 ىػ 1379بيركت  - دار المعرفة / فتح البارم البف حجر العسقبلني ط - 35
.  بدكف تاريخدار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع/ المحمى  البف حـز الظاىرم ط - 36
. ـ 1984أكلى  /  ط دمشؽبار المأمكف لمتراث  د /مسند أبي يعمى ط - 37
ىػ 1415القاىرة - ار الحرميف د/  ط  لمطبرانيلمعجـ األكسطا - 38
. ـ 1983ثانية /  طالمكصؿبمكتبة العمـك كالحكـ  / لمطبراني طالمعجـ الكبير - 39
ـ  1998أكلى / دار الكطف لمنشر بالسعكدية ط/  طمعرفة الصحابة ألبي نعيـ االصبياني - 40
  ـ1984األكلى : الطبعة  مكتبة الفارابي/ ط مقدمة ابف الصبلح - 41

 . 1977ثالثة / ككالة المطبكعات بالككيت ط/ مناىج البحث العممي لعبد الرحمف بدكم ط- 42
 ىػ1392 ثانية/ طدار إحياء التراث العربي بيركت/  لمنككم طلمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاجا- 43

أكلى / مكتبة مدبكلي بالقاىرة ط / مكسكعة أـ المؤمنيف عائشة بنت أبي بكر  لعبد المنعـ الحفني ط- 44
 .ـ 2003

 . دار المعرفة بيركت لبناف بدكف تاريخ / ميزاف االعتداؿ لمذىبي ط- 45

 ـ1998األكلى  /  طالرياض بأضكاء السمؼ/ طلزركشي ؿلنكت عمى مقدمة ابف الصبلح ا- 46
 ـ 1979المكتبة العممية بيركت / النياية في غريب األثر البف األثير الجزرم ط - 47

بحث منشكر ضمف مجمة البحكث - لعبد اهلل بف عبد العزيز الجبريف - كالية تزكيج الصغيرة - 48
  .23/اإلسبلمية الصادرة عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد بالسعكدية العدد 
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